


ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေဒသအစုုိးရမ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 

ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ ႏွင့္ လင္းေမာင္ေမာင္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၄ 



ျမနမ္ာႏုိငင္ ံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးအဆင့္ အုပခ္်ဳပမ္ႈဆုိငရ္ာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမး္မ်ား သည္ ျမန္မာ့ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရး 

အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia

Foundation) တုိ႔အၾကား သုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရွိ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ စိတ္ပါ၀င္စားၾကသည့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးအား မူ၀ါဒႏွင့္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရး 

ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တုိက္ရိုက္ အသိေပးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ 

သုေတသနျပဳ တင္ျပႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဤစာတမ္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အ၀န္းမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းေလ့လာထားၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈအရွိႏိုင္ဆုံးမူ၀ါဒ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ ွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိလည္း 

တင္ျပထားပါသည္။ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းတုိ႔ အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ 

ေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ သုေတသနမ်ားအေပၚ ပါ၀င္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။ 

ျမနမ္ာဖ့ြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး အရငး္အျမစအ္ဖြဲ႕အစည္း၊ စးီပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) သည္ 

လြတ္လပ္သည့္ သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစၿ္ပီး၊ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ 

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ၊ ဆင္ရမဲႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္တည္တံသည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပူေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ၌္ အဓိကပါ၀င္လ်က္ရွိၾကသည့္ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၊ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ သင္တန္းႏွင့္ ပညာရပ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  

အာရေွဖာငေ္ဒးရငွး္ (The Asia Foundation) သည္ ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ အာရွေဒသအတြင္း ပိုမိုတုိးတက္သည့္ ဘ၀မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေအာင ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ၌ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုတုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နက္ရိႈင္းသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

နားလည္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္၊ အာရွႏိုင္င ံ၁၈ ႏိုင္ငံတြင ္ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္၍ အာရွေဒသအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ၂၁ ရာစု၏ 

အေရးႀကီးလွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစသ္ည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းအားျဖည့္ဆည္းမႈ၊ 

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႕အေပၚ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  
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စကားဥးီ 

ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတုုိ႔သည္ 

ျမန္မာႏုုိင္င ံ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားမွ ဒုုတိယေျမာက္စာတမ္းကုိ 

တင္ျပေဆြးေႏြးရသည္႔အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္မပိါသည္။   

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲသည္ အရွိန္အဟုုန္ျဖင္႔ ေရွ႕သုုိ႔တုုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ 

ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုုိ႔သည္ ႏုုိင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသလုုိ၊ အစိုုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 

လည္း ဦးစားေပး ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန ္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင္႔ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ 

ေဒသအစိုုးရမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ကုုိက္ ဆန္းစစ္ေလ႔လာရန္ႏွင္႔ 

သုုေသတနလုုပ္ေဆာင္ရန ္ အမွန္တကယ္လိုုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ 

လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတုုိ႔သည္ အတူအကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားစြာ 

ထြက္လာရန္ရွိပါသည္။ ၎စာတမ္းမ်ားသည္  ေဒသႏၱရအစိုုး၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္၍ သုုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုုိ 

ဗဟုုိအဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသအဆင္႔မွ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ်ား၊ ႏွင္႔ အျခားေသာ 

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ သက္ဆုုိင္သူမ်ား အားလုုံးအား ေဆြးေႏြးတင္ျပ၍ ေပၚလစႏွီင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ 

တုုိက္ရုုိက္ထိေတြ႔တင္ျပႏုုိင္ရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုုိးတက္ႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ႔ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္းေကာင္းမြန္ေနၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ေငြေၾကး 

ရန္ပံုုေငြအဖြဲ႔က ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္အတြက္ ၇.၅% ရွိမည္ဟုု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိအေနအထားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 

ထားႏိုုင္ရန္ႏွင္႔ ယခုုထက္ပုိ၍ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္လာႏိုုင္ေစရန ္ အတြက္ ႏိုုင္င႔ံစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အမ်ားစုုျဖစ္ေသာ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန ္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ႏိုုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေရွ႕ဆက္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးကုုိ ေထာက္ကူေပးမည္႔ ေဒသႏၱရ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အားေပးျမွင္႔တင္ရာတြင္ ႏိုုင္ငံ၏ အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 

မ်ားရွိ ေဒသႏၱရ အစိုုးရမ်ား၏ ပံ႔ပိုုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာအေရးပါၿပီး၊ ၎တုုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။  

ယခုုစာတမ္းကုုိ Jared Bissinger ႏွင္႔ လင္းေမာငေ္မာင္တုုိ႔မွ ေဒသႏၱရအစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာအုုပခ္်ဳပ္မႈတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပံုုႏွင္႔ ၎တုုိ႔အေနျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္သုုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုုိ 

သုုေတသနျပဳတင္ျပထားပါသည္။ အမ်ားစုုဖတ္ရႈႏုုိင္ရန ္ ရည္ရြယ္၍ စီးပြားေရးႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ေသာ သမိုုင္းေနာက္ခံ၊ ေပၚလစ ီ

အေနအထားႏွင္႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ ထည္႔သြင္းေရးသားထားသည္။ ထုုိ႔အျပင ္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ 

စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီးတုုိ႔၌ သြားေရာက္ေကာက္ခံခဲ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အေျခခ၍ံ ေဒသဆုုိင္ရာအစိုုးရမ်ား၏ 

စီပြားေရးအုုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုုစံမ်ားႏွင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၀နး္က်င္အား စာေရးသူမ်ားမွ 

တင္ျပေဆြးေႏြး၍ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူမ်ားမ ွ အဓိကက်သည္ဟုု ယူဆေသာ ေပၚလစီပိုုင္းဆုုိင္ရာ အႀကံျပဳ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖင္႔ နိဂံုုးခ်ဳပ္ထားသည္။ 

ယခုုစာတမ္းအား ေရးသားျပဳစုုရာတြင္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကုုိ ျဗိတိသွ်အစိုုးရ၏ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဌာန (DFID) မွ 

ပံ႔ပိုုးေပးထားပါသည္။ ဤစာတမး္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားသာျဖစၿ္ပီး၊ 

ျဗိတိသွ်ႏိုုင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဌာန၊ ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳး 

တုုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းတုုိ႔၏ အျမင္မ်ားမဟုုတ္ပါ။ 

ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦး        ေဒါက္တာ ကင္မ္နငခ္်္ 

အမွဳေဆာင္ဒါရိုက္တာ       ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္ 

MDRI-CESD The Asia Foundation
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အတုုိေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ား 

ဒိုုင္ကာ – ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင္႔ ကုုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 

စက္မႈႀကီးၾကပ ္– စက္မႈႀကီးၾကပေ္ရးႏွင္႔ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန  

ေထြအုုပ္ – အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 

ဂ်ီဒီပီ – စုုစုုေပါင္းျပည္တြင္းထုုတ္ကုုန္ 

အခြန္ဦးစီး – ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန 

စီမံစီးပြား – အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 

န၀တ – ႏိုုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ 

နအဖ – ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာငစ္ ီ



ii



iii

အစရီငခ္စံာ အႏွစခ္်ဳပ ္

ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးသည္ ႏိုုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးလုုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ အေရးပါသလုုိ မၾကာေသးမွီက 

လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံ၏ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ ဦးတည္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ပုုဂၢလိကက႑ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေစရန ္ ပ့ံပိုုးကူညီသည္႔အေနျဖင္႔ ျမနမ္ာအစိုုးရ သည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ 

အေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ႔သည္။ စီးပြားေရး၌ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္္ခ်ဳပ္ကုုိင္မႈမ်ား ရွိေနသည္႔အေျခအေနကုုိလည္း အတန္အသင္႔ 

ပယ္ဖ်က္ေပးႏုုိင္ခ႔သဲည္။ အခြနအ္ခတစ္ခ်ိဳ႕ကိုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ ပိုု႔ကုုန္ သြင္းကုုန ္ လုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ 

အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားကိုု ေျဖေလ်ာ႔ေပးခဲ႔သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေပၚထားရွခိဲ႔ေသာ အေနာက္ႏိုုင္ငံမ်ားမွစီးပြားေရး 

ပိတ္ဆုုိ႔မႈမ်ားမွာ ဖယ္ရွားခဲ႔ၿပီးျဖစ္၍ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံအေပၚ ႏုုိင္ငံတကာ၏ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင္႔တက္လာသည္။  

ယင္းအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ပြင္႔လန္းလာသလုုိ၊ စီးပြားေရးအခြင္႔အလမ္းမ်ားလည္း 

ေပၚေပါက္လာသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔ အထူးအာရုုံစိုုက္ျခင္း ခံလာရသလုုိ၊ 

တဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင ္ လည္ပတ္လုုပ္ကုုိင္ေနၾကေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အခက္အခမဲ်ားစြာ 

ရင္ဆုုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတုိးတက္မႈအတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွေသာ ေနရာတြင ္ ရွိေနသာ္လည္း အေသးစား၊ အလတ္စား လုုပ္ငန္းမ်ား 

ရပ္တည္ေနရေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္ အာရံုုစိုုက္မႈနည္းေနေသးေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ 

သမၼတရုုံး၏ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိလုုပ္ငန္းအမ်ားစုုသည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစၿ္ပီး 

လုုပ္ငန္းစုုစုေုပါင္း၏ ၉၉.၄% ထိအႀကံဳး၀င္သည္။ 1  ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စုုစုုေပါင္း ျပည္တြင္း ကုုန္ထုုတ္တန္ဖိုုးတြင ္ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ထည္႔၀င္မႈပမာဏသည္ မမ်ားေသာ္လည္း၊ ေယဘူယ်အားျဖင္႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး 

အတြက္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ဒဂၤါးျပား၏ ေခါင္းႏွင္႔ပန္းလိုု ခြဲျခားမရႏုုိင္ပါ။ အေသးစား၊ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုုးရႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္ဆံရသည္႔အခါ ေဒသႏၱရအစိုုးရမ်ားႏွင္႔သာ အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။ 

ယခုုစာတမ္းသည္ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံရွ ိသာမန္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရတုုိ႔ၾကား ေန႔တဒူ၀ မည္သိုု႔မည္ပုု ံထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည္ကုုိ 

မိတ္ဆက္အေနျဖင္႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  

လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကားထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ေဒသႏၱရအဆင္႔ အစိုုးရမ်ားႏွင္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ျပည္ေထာငစ္ုုအစိုုးရသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္ခ်ဳပကုုိ္င္ႏိုုင္သည္႔ အာဏာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎အာဏာမ်ားကုုိ 

တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုုင္ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဦးစီးရံုုးမ်ား၊ ရံုုးခြဲမ်ားမွတဆင္႔ 

က်င္႔သုုံးသည္။ ထိုု႐ံုုးခြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတ၀န္းတြင ္ တည္႐ွိၿပီး စက္မႈ၀နႀ္ကီးဌာနေအာက္႐ိွ စက္မႈႀကီးၾကပေ္ရးႏွင္႔ 

စစ္ေဆးေရးဦးစီး႒ာန (စက္မႈႀကီးၾကပ)္ မွ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ စစ္ေဆးျခင္း မွစ၍ ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကီးဌာနေအာက္႐ွ ိ

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးမ ွ အခြန္ေကာက္သည္အထိ အက်ံဳး၀င္သည္။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန 

(ေထြအုုပ္) ႏွင္႔လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသးသည္။ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ တုုိက္႐ိုုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ႐ွိသေလာက္ 

ရွားသည္။ အကယ္၍ တုုိက္႐ိုုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံစရာ႐ွိခဲ႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ခြင္႔ျပဳအမိန္႔ထုုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင္႔သာ ပတ္သက္မႈမ်ားသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာမွတဆင္႔ 

ထိေတြ႔ၾကသည္။ ၂၀၀၈ခုုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ လက္႐ွိအစိုုးရလက္ထက္တြင္ စည္ပင္သာယာလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား၏ တုုိက္႐ိုုက္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုုိ႔ ေရာက္႐ိွလာသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ အငယ္စားႏွင္႔အေသးစား 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာသည္သာ အမ်ားဆုုံးထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာ အစိုုးရအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္း၊ အေဆာက္အအုုံ ေဆာက္လုုပ္ခြင္႔ခ်ေပးျခင္း၊ အိိမ္ခြန္မ်ား 

1 ေနျပည္ေတာ္မလွာေသာ သတင္းမ်ား (၂၀၁၃)၊  



iv

ေကာက္ခံျခင္း၊ ေရေပးေ၀ျခင္း၊ ေရဆုုိးမ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားသိမ္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚရွိလမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းျပဳျပငျ္ခင္း ႏွင္႔ 

လမ္းမီးေပးျခင္း စသည္႔၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားေပးသည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံျခင္းျဖင္႔ ဘတ္ဂ်က္ကုုိ 

မိမိဘာသာရွာေဖြၿပီး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိလည္း ဒုု-ဦးစီးမႉးအဆင္႔ထိ မိမိဘာသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုုင္သည္။ စည္ပင္သာယာ 

အဖြဲ႕မ်ားသည္ န၀တ-နအဖ ေခတ္မ်ားႏွင္႔မတူေသာ အထင္ရွားဆုုံးႏွင္႔ အသိသာဆုုံးေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ 

ျဖစၿ္ပီး၊ ေခတ္သစ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးတြင ္အေကာင္းမြန္းဆုံး ဥပမာတစခ္ုလည္း ျဖစ္သည္။  

မၾကာေသးခငႏွ္စ္မ်ားမွစ၍ အစိုုးရဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုတြင ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ သုုိ႔တုုိင္ေအာင္ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံလုုပ္ကုုိင္ၾကသည္႔ ေဒသဆုုိင္ရာ႐ုုံးခြဲမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာငစ္ုုအစိုုးရႏွင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုုးရ 

မ်ားသည္ ေဒြးေရာယွက္တင္၊ အတူတကြ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ တာ၀န္၀တၱရားခြဲေ၀မႈ မရွင္းလင္းေသာေၾကာင္႔ 

ထုုိ႐ုုံးခြဲမ်ားသည္ မည္သည္႔အစိုုးရက (ဗဟုုိႏွင္႔ တုုိင္းေဒသ/ျပည္နယ္အစိုုးရက) ၾသဇာအာဏာပိုရုွိသည္မွာ မသဲမကြဲျဖစ္ေနသည္။ 

အစိုုးရတစ္ရပ္၏ တာ၀န္ႏွင္႔လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ကုုိ တခါတရံ က်န္သည္႕အစိုုးရမ ွ လုုပ္ကုုိင္ေဆာငရ္ြက္ေနတတ္သည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ 

ေထြအုုပ္(အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား) သည္ ေျမခြနႏွ္င္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြနမ္်ားကုုိ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုုးရကုုိယ္စား ေကာက္ခံ 

ေနသည္။  အစိုုးရအစိတ္အပိုုင္းမ်ားသည္ သူ႔တာ၀န္သူယူရန္၊ သူ႔လုုပ္ငန္းသူေဆာင္ရြက္ရန ္ လ်ာထားေသာ္လည္း ေဒသႏၱရ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ အစိုုးရ၏အလႊာအသီးသီးတုုိ႔သည္ ေနရာတုုိင္းတြင ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတတ္သည္။ ယင္းသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာ 

မ်ားသည္ အစိုုးရအစိတ္အပိုုင္း၊ အဆင္႔ဆင္႔မ်ားအၾကား ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ စီးပြားေရး 

လုုပ္ၾကရာတြင ္မလုုိလားအပ္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ား၊ ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကုုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုုးရ၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ိွရန္ႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ားရ႐ွိရန ္ပတ္သက္ဆက္ဆံၾကရသည္။ ၎တုုိ႔အထဲမွ 

ဤစာတမ္းတြင ္ စီစစမ္ည္႔ အေရးႀကီးသည႔္္ကိစၥမ်ားမွာ လုုပ္ငန္းလိုုင္စင္ႏွင္႔ တျခားလုုိင္စင္မ်ား၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္၊ လုုပ္ငန္းႏွင္႔ 

စက္ယႏၱယားတုုိ႕အား စစ္ေဆးျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ချံခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး (ဘ႑ာေရးရာမ်ား)၊ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား 

(ဥမမာ လမ္း၊ ထရန္ေဖာ္မာ စသည္)၊ ႏွင္႔ အေျခခံသုုံးစြဲစရာမ်ား (ဥပမာ ေရ၊ မီး) စသည္တုုိ႔ပါ၀င္သည္။ လုုပ္ငန္းအရြယ္အစား၊ 

လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းရငွ္မ်ား၏ အဆက္အသြယ္အေနအထား ေပၚမူတည္၍ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရ ဆက္ဆံရသည္႔ 

အေနအထား ကြာျပားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေဒသတစ္ခုုႏွင္႔ တစ္ခုုအၾကား ထူးထူးျခားျခား ကြာျခားမႈရွိသည္ကုုိေတာ႔ မေတြ႔႐ွိရေပ။ 

လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကား အထိေတြ႔အမ်ားဆုုံး ဆက္ဆံေရးမ်ားထဲမွ တစ္ခုုသည္ လိုုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

လုုပ္ငန္းလုုိင္စငမ္်ားကုုိ အာဏာပိုုငအ္ဖြဲ႔အစည္း မ်ားစြာမွ ထုုတ္ေပးေလ႔႐ွိၾကသည္။ ကုုမၸဏီလုုိင္စငမ္်ားကုုိ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ 

စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန (စီမံစီးပြား) မ ွ ထုုတ္ေပးသည္။ ဟုုိတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလာေရးမွစ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအထိ 

က႑အသီးသီးတြင္္လည္ပတ္ေနေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ႐ံုုးစိုုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ သက္ဆုုိင္ရာ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လုုပ္ငန္းလိုုင္စငမ္်ားထုုတ္ေပးသည္။ ဆိုုင္ငယ္မ်ားႏွင္႔ စားေသာက္ဆုုိင္မ်ားကုုိမ ူ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားမွ 

လိုုင္စင္ထုုတ္ေပးသည္။ လုုိင္စင္တစ္ခုု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အာဏာပိုုင္အဖြ႔အဲစည္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတတ္ေသာေၾကာင္႔ 

လုုပ္ငန္းလုုိင္စငေ္ပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ႏွင္႔ (ေငြေၾကး)ကုုန္က်စားရိတ္မ်ား သိသိသာသာ ျခားနားၾကသည္။ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ေျပာျပခ်က္အရ လိုုင္စင္တစခ္ုုသည္ တစ္ရက္အတြင္းရႏိုုင္သလုုိ ၅ႏွစ္အထိလည္း ၾကာသြားႏိုုင္သည္။ ကုုန္က်စားရိတ္သည္ 

အနည္းဆုုံး ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖင္ႏုုိင္္သလုိ၊ လုုပ္ငန္း႐ငွ္တစ္ဦး၏ အဆုုိအရ က်သင္႔သေလာက္ ေပးရန္စိတ္ပိုုင္းျဖတ္ထား 

သည္႔တုုိင္ေအာင္ လ္ိုုင္စင္သည္ မည္သည္႔ေနရာတြင ္ ၾကန္႔ၾကာေနမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လုုပ္ငန္းအမ်ားစုု၏ 

အေတြ႔အႀကံဳအရ ျပည္ေထာင္စုအုဆင္႔၌ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရျခင္းသည္ အခက္ခဆုုံဲးျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္ 

စည္ပင္သာယာ၌ လုုပ္ငန္းလုုိင္စငေ္လွ်ာက္ထားရျခင္းသည္ အငယ္စားႏွင္႔ အေသးစား လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိုုက္သင္႔သေလာက္ 

လြယ္ကူေန တတ္သည္။ 

အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္လည္း လိုုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈကဲ႔သုုိ႔ အစိုုးရႏွင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည္႔ 

ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနံစ္သည္ မ႐ွငး္မလင္းႏွင္႔ ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး 

အခြန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင ္ မည္မွ်က်သင္႔ႏိုုင္သည္ကုုိ ခန္႔မွန္းရနခ္က္သည္။ အခြန္အခမ်ားစြာေကာက္ခံရာတြင ္ ကုုန္သြယ္ခြန္၊ 



v

၀င္ေငြခြန္၊ အေဆာက္အဦးခြန္ မွသည္ ေရဆုုိးႏွင္႔ အမႈုိက္ခြန္မ်ား အထိ ႐ွိေနသည္။ ထိုုအခြန္အခမ်ားထဲမွ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ 

အျမတ္ခြန္မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထုုပ္၀န္ပိုုး အပိဆုုံးဟုု အမ်ားသေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ လုုပ္္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ 

အဆုုိအရ ၎အခြန္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုုင္း ေကာက္ခံေနျခင္းမ႐ွိပ ဲ နားလည္မႈရယူျခင္း၊ 

အခြန္ေဆာင္ရမည္႔ပမာဏကုုိ လက္သိပ္ထုုိး ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင္႔သာ အခြန္ကိစၥကုုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ 

လုုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာငရ္ာတြင ္ လာဘ္ေပး၍ ညွိႏႈိုုင္းေဆာင္ရြက္႐ံုုမွတပါး အခြန္ကိစၥကုုိ ေက်လည္ 

ေအာင္မေဆာငရ္ြက္ႏုုိင္ဟုု ထြက္ဆိုုၾကသည္။ သုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဆင္တူေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား၌ပင ္အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္႔ 

ပမာဏ ကြဲျပားေနတတ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ပမာဏသည္ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေန 

ေကာင္းမေကာင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္မည္မွ် ရွိမ႐ိွိတုုိ႔ကုုိ ထင္္ဟပ္ႏိုုင္စြမ္းမရွိေပ။ 

အစိုုးရႏွင္႔လုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ လုုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင္႔စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား) အား 

လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားျဖစၿ္ပီး လုုပ္ငန္း႐ွငမ္်ားက (လုုပ္ငန္းလိုုင္စင္ႏွင္႔ 

အခြန္ကိစၥတုုိ႔ႏွင္႔ယွဥ္ရင)္ အတားအဆီး အခက္အခဲ သိပ္မ႐ွဟုုိ ဆုုိၾကသည္။ လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်္ိန္၌ 

လာေရာက္စစ္ေဆးမႈႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ရေလ႔႐ိွေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်ိန္ႏွင္႔ ကုုန္က်စရိတ္မွာ မေျပာပေလာက္ဟုုဆုုိသည္။ တခ်ိဳ႕ 

လုုပ္ငန္း႐ွငမ္်ား၏ အေျပာအရ လာေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ တာ၀န္၀တၱရားအရ အေပၚယံစစ္ေဆးျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ 

ေဆာက္လုုပ္ေရး ပါမစ္ရရန္အတြက္လည္း ေစာင္႔ရသည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ ေငြေၾကးကုုန္က်စရိတ္္သည္ ျပႆနာသိပ္မ႐ွိဟုု လုုပ္ငန္းမ်ားက 

မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 

လုုပ္ငန္းအမ်ားစုု အေနျဖင္႔ လုုိငစ္င္ကိစၥ၊ ပါမစ္ကိစၥ၊ အခြန္ကိစၥ ႏွင္႔ လာေရာက္စစေ္ဆးသည္႔ကိစၥ တုုိ႔ကုုိလုုပ္ေဆာင္ရာတြင ္

မၾကာေသးခငႏွ္စ္မ်ားမွစ၍ အနည္းအက်ဥ္းသာ တုုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ဟုု ဆုုိေသာ္လည္း၊ အစိုုးရမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပလာၿပီး၊ အစိုုးရဘက္မွ တုုံ႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ျမန္ဆန္လာသည္ဟုု လုုပ္ငန္းရငွ္မ်ားက 

တညီတညြတ္တည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံၾကသည္။ လုုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕၏ အဆုုိအရ အစိုုးရသည္ အရင္ကထက္ ပြင္႔လင္းလာၿပီး 

အစိုုးရအရာရွိမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆုုံရန္လည္း ပိုုမိုုလြယ္ကူလာသည္။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားစြာတုုိ႔ မွတဆင္႔ 

အစိုုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကုုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခအံေဆာက္အအုုံမ်ားကုုိလည္းေကာင္း ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင ္

ျမွင္႔တင္ေပးရန ္ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ တုုိက္တြန္းလာႏိုုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ထုုိသုုိ႔တုုိက္တြန္းသည္႔၊ ေတာင္းခံသည္႔ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ တုုိင္းေဒသႀကီး (သုုိ႔) ျပည္နယ္ အစိုုးရ႐ံုုးခ်ဳပ္မွ ခြင္႔ျပဳႏိုုင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ေထာင္စု ု အစိုုးရမွ အတည္ျပဳမႈ 

ရယူရန္မလုုိေတာ႔ေပ။  

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ၿပီး တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားအစိုုးရမ်ားသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာတစ္ခ်ိဳ႕ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း 

ႏွင္႔ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မတူညီေသာ တုုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးစုုံ ေတြ႔ရသည္။ အလတ္စားႏွင္႔ အႀကီးစားလုုပ္ငန္းမ်ား၏ 

အဆုုိအရ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစုုိးရမ်ား လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာ ပိုုမိုုရရွိလာျခင္းသည္ (အထူးသျဖင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင္႔ ေပၚေပါက္လာျခင္း) သည္ အာဏာပိုုင္မ်ား ပိုုမ်ားလာေသာေၾကာင္႔ 

လာဘ္ထိုးရသည္႔ အစိုုးရတာ၀န္ရွသူိမ်ား ပိုုတုုိးလာသည္႔အတြက္ ေငြကုုန္ေၾကးက် ပိုုမ်ားလာသည္ ဟုုသိရသည္။2 သုုိ႔ေသာ္လည္း 

တဖက္တြင္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရတုုိ႔ ေပၚေပါက္လာ၍ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အရင္က 

မေပါက္ေရာက္ႏိုုင္ေသာ အစိုုးရအဆင္႔မ်ားကုုိ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ တဆင္႔ ေပါက္ေရာက္လာႏိိုုင ္

သည္ဟုုဆုုိသည္။ ၿခံဳေျပာရလွ်ငေ္တာ႔ စီးပြားေရး၀န္းက်င္သည္ ယခင္ကထက္ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟုု လူေတြ႔  

ေမးျမန္းျခင္းအား ေျဖဆိုုေပးခဲ႔ၾကေသာ လုုပ္ငန္းရွငမ္်ားအားလုုံးက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ယခုုကဲ႔သုုိ႔ တုုိးတက္ 

ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ေလ်ာ႔ခ်ျခင္းေၾကာင္႔ဟုု တိတိပပ မဆုုိႏိုုင္ေပ။ 

2 လေူတြ႔ ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၁ 
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စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ေဒသအစိုုးရမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန ္အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ 

တည့္မတ္မႈ (institutional reorientation) ကုိ အဓိက ၂ ေနရာ၌ ျပင္ဆငေ္ဆာင္ရြက္ရန ္ လိုုအပ္သည္။ ပထမ တစ္ခုုမွာ 

လုုိအပသ္ည္ထက္ ပိေုနေသာ ႀကိဳးနမီ်ား (လုုပထုုံ္းလုုပန္ည္းမ်ား) ကုုိေျဖေလ်ာ႔၍ ထငသ္ာျမငသ္ာရွၿိပးီ အဆငေ္ျပေခ်ာေမြ႔ေစမည္႔ 

စးီပြားေရး၀နး္က်ငတ္စရ္ပကုုိ္ ဖနတီ္းေပးရန ္ လုိသည္။ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ ္ ဆုုိလိုုသည္မွာ အစိုုးရက 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စီးပြာေရးတုုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေသးစား၊ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား) ႀကီးပြားတုုိးတက္ေစရန္ဆုုိၿပီး ၾကား၀င္လုုပ္ေဆာငျ္ခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ေပ။ ဒုုတိယ တစ္ခုုမွာ 

ပထမတစ္ခုုေအာငျ္မငစ္ြာ ေဆာငရ္ြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ အားျဖည္႔ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ျမနမ္ာႏုုိငင္ ံ (အစိုးုရ)၀နထ္မး္မ်ားအား 

ကုုိယ္က်ိဳ းရာွသည္႔ ၀နထ္မး္မ်ားအျဖစမ္ ွ ျပည္သူတုုိ႔အတြက္ တာ၀နမ္ျွပ႒ာနး္ထားသည္႔အတုုိငး္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကုုိ 

ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုုိငစ္ြမး္ေသာ (ျပည္သူ႔)၀နထ္မး္မ်ားအျဖစ ္ ေျပာငး္လဲေပးရမည္။ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ကုုိယ္က်ိဳးရွာေနသည္ကုုိ 

လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္း ႏွင္႔ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ အမ်ားဆုုံး ေတြ႔ရေလ႔႐ွိသည္။ ကုုိယ္က်ိဳး႐ွာသည္႔ ကိစၥမ်ားကုုိ တျဖည္းျဖည္း 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲယူရာတြင ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားခြင္႔၊ လစာမ်ားကုုိ တုုိးျမွင္႔ေပးျခင္း၊ ကုုိယ္က်ိဳး႐ွာမႈမ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ 

ဒဏ္ေၾကးမ်ား တုုိးျမွင္႔ျခင္းတုုိ႔ျဖင္႔ ဆုုေပး၊ဒဏ္ေပးစနစ္ကုုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုုံးခ်သင္႔ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ 

စီးပြားေရး၀န္းက်င္ကုုိ ဖန္တီးေပးႏုုိင္မွသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ရကုုိင္ရ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအားျဖင္႔ 

လုုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္သက္သာလာၿပီး လုုပ္သားအင္အားႏွင္႔ ကုုန္ထုုတ္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုုိ  ႏိုုင္ငံ႔စီပြားေရး၌ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ 

ခြဲေ၀အသုုံးခ်ေအာင္ ဦးတည္ေပးရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 

အဓကိက်ေသာ အႀကျံပဳတိုကုတ္ြနး္ခ်ကမ္်ား 

အဖြဲ႔အစည္းလုုပထုုံ္းလုုပန္ည္းဆုုိငရ္ာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲျခငး္ 

အစိုုးရအဆင္႔ အသီးသီး၏ အခန္းက႑မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္႔ ၎တုုိ႔၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုုိ 

ရွင္းလင္းေအာင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာ သက္ေရာက္ႏုုိင္သည္႔ နယ္ပယ္မ်ားကုုိ ရွင္ရငွ္းလင္းလင္း 

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔မ်ားသုုိ႔ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ား ပိုု၍ေပးအပ္္ျခင္း (ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ျခင္း)၊ 

အစိုုးရေပၚလစီႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ မွန္းဆရန္လြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဥပမာ 

ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္ထင္သာျမင္သာရွိျခင္း)၊  

ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကားဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ျမင္႔မားလာေအာင ္တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔၌ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

လိုုငစ္င၊္ ေထာက္ခစံာႏွင္႔ ပါမစမ္်ား 

လုုပ္ငန္းလိုုင္စငေ္လွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္ရယူျခင္းႏွင္႔ ေျမပိုငု္ရွင္အလႊအဲေျပာင္းျပဳလုုပ္ျခငး္တုုိ႔တြင္ မ်ားျပားလွေသာ 

ေထာက္ခံစာႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း၊ 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအေပၚအေျခခံသည္႔ ခြင္႔ျပဳမႈမွသည္ ပံုုစံတက်ရွိေသာ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာေသာ၊ ဥပေဒအေပၚအေျခခံေသာ 

ခြင္႔ျပဳခ်က္သုုိ႔ ဦးတည္ေပးျခင္း၊ 

မည္သည္႔စီးပြားေရးက႑မဆုုိ လိုုင္စင္ထုုတ္ေပးသည္႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာအား တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား၏ 

စည္ပင္သာယာ၀နႀ္ကီးဌာနႏွင္႔ (၎၏ေအာက္ရွိ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားသုုိ႔) လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းမွ ေပးအပ္ထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားကုုိ 

ရရွိႏုုိင္ရန္အတြက္ အသစ္တုုိးလာေသာ မွတ္ပံုုတင္လုုိအပ္ခ်က္ကုုိ ပယ္ဖ်က္ရန္အလုုိ႔ငွာ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုုိ ျပင္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
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ေက်းလက္ေဒသရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာလိုုင္စင္မ်ားကုုိ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပ္ငန္းႏွင္႔ 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ ွခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်၍ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာ၀န္ႀကီးဌာနသုုိ႔ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာေပးအပ္ျခင္း၊ 

လိုုင္စင္ရယူသည္႔အခါ မည္မွ်ကုုန္က်မည္ဆုုိသည္ကုုိ ရွင္းရငွ္းလင္းလင္းသိရွိႏုုိင္ရန္အတြက္ လိုုင္စင္ႏႈန္းထားမ်ားကုုိ ထုုတ္ျပန္ၿပီး 

အမ်ားျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ 

က႑အသီးသီးမွ လုုပ္ငန္းလိုုင္စငမ္်ားအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကုုိ က႑တစ္ခုုႏွင္႔ တစ္ခုုအၾကား သင္႔တင္႔မွ်တေအာင္ ခ်ိန္ဆ၍ 

အမ်ားသိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ 

အခြနေ္ကာက္ချံခငး္ 

အခြန္စနစ္တြင ္တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခမံႈ အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ အခြန္ေကာက္ခံႏုုိင္စြမ္းအား ျမွင္႔တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

အခြန္အရာရွိမ်ားအတြက္ တံစိုုးလက္ေဆာင္ရရွိႏုုိင္ေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ 

ကုုန္သြယ္ခြန္ကိုု ပယ္ဖ်က္၍ ထပ္တုုိးတန္ဖိုုးခြန္ျဖင္႔ အစားထုုိးျခင္း၊ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင္႔ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားမေပးလွ်င ္အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံခြင္႔မရွိေအာင ္တားျမစ္ေပးျခင္း၊ 

တုုိက္တြန္းေတာင္းဆုုိခ်က္ေၾကာင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အားနာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတတ္သာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

ထည္႔၀င္ရေသာ အခြန္အခမ်ား (ရန္ပံုုေငြမ်ား)ကုုိ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ 

ပုဂုၢလိကလုုပင္နး္မ်ားႏွင္႔ အစိုးုရၾကား ဆက္ဆံေရး 

ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းေအာင္လုုပ္ေဆာင္၍ အတည္ျပဳေပးျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ 

ေကာ္မတီမ်ားအၾကား လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား မထပ္ေအာင ္ခြဲျခားေပးျခင္း၊ 

ေကာ္မတီမ်ားကုုိ ယခုုထက္ပိုု၍ ဒီမိုုကေရစီဆန္ၿပီး ကုုိယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 

သတငး္အခ်က္အလက္မ်ားရရွႏုုိိငမ္ႈ 

မွတ္ပံုုတင္ျခင္း၊ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ပံုုစံမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္႐ႈေလ႔လာ 

အသုုံးျပဳႏိုုင္ရန္ႏွင္႔ အလြတ္သေဘာရယူႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 
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အခနး္ (၁)၊ နဒိါနး္ 

ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင ္လက္ရွိျဖစေ္ပၚေနေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ 

အစိတ္အပိုုင္းျဖစ္သလုုိ၊ ႏုုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္လည္း အေျခခံက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပုုဂၢလိကက႑ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစိုုးရအေနျဖင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 

ထားရွိေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားစြားကုုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ႔သည္။ ၎တုုိ႔ထဲတြင္ အခြန္မ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း၊ 

ပိုု႔ကုုန္သြင္းကုုန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေျဖေလ်ာ႔ေပးျခင္း တုုိ႔ပါ၀င္သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေပၚထားရွိခဲ႔ေသာ 

အေနာက္ႏိုုင္ငံမ်ားမွစီးပြားေရး ပတ္ိဆုုိ႔မႈမ်ားမွာ ပယ္ဖ်က္ခဲ႔ၿပီးျဖစသ္ျဖင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေပၚ ႏိုုင္ငံတကာ၏ စိတ္၀ငစ္ားမႈ 

ျမင္႔တက္ေနခ်ိန္လည္းသည္။  ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရငွ္မ်ား အသုုိင္းအ၀ိုုင္းမွ ၀မ္းသာအားရ 

ႀကိဳဆုုိၾကသလုုိ၊ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံ၏ စးီပြားေရး၀န္းက်င္အား ေကာင္မြနလ္ာေအာင္ ျမွင္႔တင္ေပးရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ 

ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

မၾကာမွီေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပင္န္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ကုုိ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစခဲ႔ၿပီး 

လုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ သိသာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစခဲ႔သည္။ သုုိ႔ေသာ္ က်န္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မူ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးေၾကာင္႔ မည္သုုိ႔မွ် ထူးျခားလာမႈမရွိသလုုိ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေအာက္ေျခအဆင္႔ထိ သက္ေရာက္မႈ 

မရွိေသးေပ။ ထုုိ႔ျပင ္ လုုပ္ငန္းမ်ားရင္ဆုုိင္ေနရေသာ အခက္အခ၊ဲ အတားအဆီးမ်ားကုုိလည္း ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

လုုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆုုိငႀ္ကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခမဲ်ားထဲမွ အထင္ရွားဆုုံးႏွင္႔၊ (အစိုုးရမွ) ထိထိေရာက္ေရာက္ 

မကုုိင္တြယ္ျဖစေ္သးေသာ ကိစၥသည္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကား ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင ္

ေပါက္ေျမာက္လာျခင္း (သုုိ႔မဟုုတ္) က်ဆုုံးသြားရျခင္း တုုိ႔သည္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကားဆက္ဆံေရးေပၚတြင ္ မ်ားစြာ 

မူတည္ေနသည္႔အတြက္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အစိုုးရၾကား ဆက္ဆံေရးအား နားလည္ထားရန ္ လုိအပ္ၿပီး၊ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

လုုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အစိုုးရတုုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရးအား ဆန္းစစ္ေလ႔လာေသာ 

သုုေတသနစာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စုုစုုေပါင္းျပည္တြင္းထုုတ္ကုုန္ (ဂ်ီဒီပ)ီတြင္ ထည္႔၀င္မႈ 

နည္းေသးေသာ္လည္း  ႏိုုင္ငံတြင္းရွိ လုုပ္ငန္းအေရအတြက္ စုုစုုေပါငး္၏ ၉၉.၄% ထိအႀကံဳး၀င္ေသာ အေသးစားႏွင္႔အလတ္စား 

လုုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကထားေလ႔လာထားေသာ စာတမ္းျဖစပ္ါသည္။ 3  အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစုုိးရႏွင္႔ 

ဆက္ဆံရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုငု္ႏွင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီး (သုုိ႔မဟုုတ္) ျပည္နယ္မ်ားမွ အာဏာပိုုင္မ်ားစသည္႔ အစိုုးရအဆင္႔မ်ားႏွင္႔သာ 

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ လုုပ္ငန္းလိုုင္စင္မ်ား၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ အခြန္ေရးရာမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား 

စသည္တုုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကားဆက္ဆံေရးမ်ားကုုိ ေလ႔လာဆန္းစစ္္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ 

အစိုုးရသစ္ လက္ထက္တြင္  ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ျခင္း (တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔မ်ား 

ပိုုမိုုေပးအပ္ျခင္း)ေၾကာင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အစိုုးရၾကား မည္သုုိ႔မည္ပံုု ဆက္ဆံေရးေျပာင္းလဲလာသည္ကုုိ ေလ႔လာ 

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုစာတမ္းသည္ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အစိုုးရၾကား ဆက္ဆံေရးအားလုုံးကုုိ ျပည္႔ျပည္႔စံုုစံုု 

တင္ျပသြားႏုုိင္မည္ေတာ႔ မဟုုတ္ေပ။ ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အစိုုးႏွင္႔ဆက္ဆံရသည္႔ ပံုုစံမ်ားႏွင္႔ 

ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခမဲ်ားကုုိ မိတ္ဆက္ေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဤစာတမ္းကုုိ အပိုုင္း ၅ ပိုုင္းခြဲ၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမပိုုင္းတြင ္ သုုေတသနလုုပ္ပံုုနည္းစနစ္ကုုိ အနည္းငယ္ 

ရွင္းလင္းထားသည္။ ဒုုတိယပိုုင္းတြင္ မၾကာမွီကျဖစေ္ပၚခဲ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ ွ အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔အလတ္စား 

လုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္႔၊ လက္ရွိ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး အေျခအေနကုုိ ျခံဳငံုုသုုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ 

တတိယပိုုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုႏွင႔္ အစိုုးရဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ မည္သည္႔အဖြဲ႔အစည္းက မည္သည္႔ကိစၥ 

3 ေနျပည္ေတာ္သတင္း (၂၀၁၃)၊ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသနိ္းစနိ္သည ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုုပေ္သာ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး 

ဗဟိုေုကာ္မတ ီအစည္းအေ၀း၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ၊ွ ဇန္န၀ါရလီ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ Organization for Economic Cooperate and

Development ၏ Multi-Dimensional Review of Myanmar: Initial Assessment မွေကာကႏ္ႈတ္သည္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄။ 
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ေဆာင္ရြက္သည္၊ အစိုုးရ၏မည္သည္႔အစိတ္အပိုုင္းသည္ မည္သည္႔ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္ဆက္ဆံရသည္ ဆုိသည္ကုုိ တင္ျပထားသည္။ စတုုတၳပိုုင္းတြင္ လုုပ္ငန္မ်ားႏွင္႔အစိုုးရၾကား၊ အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားၾကား မည္္သုုိ႔မည္ပံုု ဆက္ဆံသင္႔သည္ကုုိ ေဆြးေႏြးထားၿပီး လက္ရွိအေနအထားမ်ားကုုိလည္း 

တင္ျပထားသည္။ နိဂံုုးပိုုင္းတြင္ ဤသုုေတသနေလ႔လာမႈမွ အဓိက်ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားၿပီး ေဒသအစိုုးရႏွင္႔ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားၾကား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရရွိေအာင ္ မည္သုုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္ကုုိ လြယ္လြယ္ကူကူ၊ အလွ်င္အျမန္ လုုပ္ႏုုိင္ေသာအရာမ်ားႏွင္႔ ေရရွည္အားျဖင္႔ ေသခ်ာခိုုင္မာေအာင ္

လုုပ္ေဆာင္ရမည္႔အရာတုုိ႔ႏွင္႔ ေထာက္ျပ၍ အၾကံျပဳေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သုေုတသနလုပုေ္ဆာငပ္ံုုနညး္စနစ္

ယခုုေလ႔လာမႈသည္ အခ်ိန္တုုိအတြင္း နည္းနည္းႏွင္႔ႀကဲႀကဲ၀ိုုင္းခဲ႔ရေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္တစ္၀မွ္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အားလုုံးတိုု႔အား ယခုုထက္ပိုု၍ စနစ္က်စြာ ေလ႔လာသုုံးသပ္ႏိုုင္ရန ္မျဖစ္ႏုုိင္ပါ။ သုုိ႔ေသာ္ ယခုုစာတမ္းသည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင္႔၊ 

တ္ုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင္႔၊ ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔ အစိုုးရမ်ား၏ စီးပြားေရးအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကုုိ ပထမအဆင္႔အေနျဖင္႔ 

ၾကည္႔႐ႈေလ႔လာၿပီး၊ လုုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား) ႏွင္႔ အစိုုးရအဆင္႔မ်ားအၾကား 

ထိေတြ႔ဆက္ဆံပံုုမ်ားကုုိ ေလ႔လာတင္ျပသြားရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤစာတမ္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ေသာ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငေံတာင္ပိုုင္းရွ ိ မြန္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ႏွင္႔ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအလယ္ပိုုင္းရွ ိ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမိဳ႕ေတာ္ မံုုရြာၿမိဳ႕တုုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕အား သြားေရာက္ေလ႔လာရန ္

ေရြးခ်ယ္ရသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိပါသည္။ ပထမ အေၾကာင္းမွာ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ု ႏွင္႔ ျပည္နယ္တစ္ခုုတြင ္

တည္ရွိေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားကြဲျပားမႈကုုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မဟုုတ္သည္႔တုုိင္ အနည္းအက်ဥ္းအေနျဖင္႔ 

ထင္ဟပ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မံုုရြာၿမိဳ႕သည္ အပူပိုုင္းေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းကုုိ အဓိကလုုပ္ကုုိင္၍ 

ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားသည္ မံုုရြာေဒသစီးပြားေရး၏ အခရာျဖစပ္ါသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္၀မွ္းတေလ်ာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး 

ဗမာတုုိင္းရင္းသားအမ်ားစုု ေနထိုုင္ၾက၍ တကၠသုုိလ္မ်ား၊ စစ္တပ္မ်ား အပါအ၀င္ အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား ရံုုးစိုုက္သည္။ 

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာင္ပိုုင္းတြင ္ တည္ရွိၿပီး ဆန္စပါး၊ ရာဘာ စသည္႔ လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 

အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစသ္ည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းတြင ္ တည္ရွိ၍ မြန္တုုိင္းရင္းသားအမ်ားစုု 

ေနထုုိင္ၾကၿပီး ထ္ုိင္းႏိုုင္ငံႏွင္႔ ကုုန္သြယ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင္႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိသည္။ မံုုရြာၿမိဳ႕ ႏွင္႔ ေမာ္လၿမိဳင ္

ႏွစ္ၿမိဳ႕ စလုုံးသည္ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လူဦးေရအရ ထိပ္သီး ၁၀ျမိဳ႕ထဲတြင္ပါ၀င္သည္။ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းအမ်ားစုု ရွိရာ ၿမိဳ႕မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ 4  ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ ေဒသမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ေဒသဆုုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င ္ ပါ၀င္ျခင္း ရွိ၊မရွ ိ အေပၚမူတည္၍ 

ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။  

မံုုရြာႏွင္႔ ေမာ္လၿမိဳင္သုုိ႕ ကြင္းဆင္းေလ႔လာေရးခရီးကုုိ ၂၀၁၃ ႏုုိ၀င္ဘာတြင္ သြားေရာက္ခဲ႔ၿပီး စုုစုုေပါင္း ၁၁ ရက္ၾကာျမင္႔သည္။ 

တစ္ဦးျခင္းလူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ရာအုုပ္စုုလုုိက္ေမးျမနး္ျခင္း (focus group discussion) တုုိ႔ျဖင္႔ စုုစုုေပါင္း 

ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းျခင္း ၃၀ ခန္႔ လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ စီပြားေရးလုုပင္န္း ၁၄ ခုု၊ (ကုုန္သည္၊ 

စက္မႈလုုပ္ငန္းရငွ္မ်ားအသင္းႏွင္႔ စက္မႈဇုုန္ေကာ္မတီ စသည္႔) အဖြဲ႔အစည္း ၄ ဖြဲ႔ႏွင္႔ (တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ အရာရွိမ်ား၊ 

ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုုငမ္်ား၊ စည္ပင္သာယာ အရာထမ္းမ်ားစသည္႔) အစိုုးရအရာရွ ိ ၁၂ ဦးတုုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ကုုိယ္ေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားကုုိ 

ကာယကံရွင္တုုိ႔၏ ခြင္႔ျ႔ပဳခ်က္အရ လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေျဖၾကားသူတုုိ႔အား မထိခိုုက္ေစရနအ္လုုိ႔ငွာ မည္သူမည္၀ါ 

4 ၿမိဳ႕ ျပလူဦးေရ၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ။ http://www.citypopulation.de/Myanmar.html#Stadt_alpha.



3

ေျဖဆုုိသည္ဟုု ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပမည္ မဟုုတ္ပါ။ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားးကုုိ ေျဖဆုုိေပးခဲ႔ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုုင္ရွင္မ်ား၊ 

အစိုုးရအရာရွိမ်ားအားလုုံး၏ အမည္ မ်ားကုုိ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းအျဖစ္ အမွတ္စဥ္မ်ားတပ္၍ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။   



4

အခနး္ (၂)၊ ျခံဳငံုုသံုုးသပခ္်က္

သမုိငး္ေနာက္ခ ံအခငး္အက်ငး္  

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း အစိုုးရ၏ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားစြာတုုိ႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွ ိ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ 

အခက္အခအဲမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိ္န္ေခၚမႈေပါင္းစံုုျဖင္႔ ေတြ႔ၾ့့့ကံဳခဲ႔ၾကသည္။ ပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္ခဆုုံဲး၊ အၾကပ္တည္းဆုုံး 

အခ်ိန္သည္ ၁၉၆၂ မ ွ ၁၉၈၈ ကာလအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စ ီ ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ဆုုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတုုိ႔ အုုပ္စိုုးခဲ႔ေသာ 

ဆုုိရွယ္လစ္ကာလ မ်ားျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးေပၚလစမီ်ားသည္ ႏိုုင္ငံတကာႏွင္႔ 

ျဖတ္ေတာက္၍ မိမိဘာသာရပ္တည္လုုိေသာ ဆုုိရွယ္လစ္စနစ္ကုုိ ျမန္မာ႔နည္းျမနမ္ာ႔ဟန္ဆိုုရွယ္လစ္စနစ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ 

ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းအမ်ားစုု၊ အထူးသျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ႔စီးပြားေရး၏ အဓိကက်ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 

ျပည္သူပိုုင္သိမ္းခဲ႔သည္။ အစိုုးရသည္ လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးက႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ 

စက္မႈကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊  လက္လီလက္ကားဆုုိင္မ်ား၊ ဘဏ္လုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

ပုုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပင္န္းမ်ားစြာတုုိ႔ကုုိ ျပည္သူပိုုင္သိမ္းခဲ႔သည္။ 5  ၁၉၆၃ ခုုႏွစ္တြင္ ပုုဂၢလိက 

လုုပ္ငန္း လုုပ္ကုုိင္ျခင္းအား တားျမစ္ခဲ႔ၿပီး၊ 6  ပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္းအနည္းအက်ဥ္းသာ ထုုတ္ကုုန္အေရအတြက္ႏွင္႔ 

ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ လည္ပတ္လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ရခဲ႔သည္။ 7  သုုိ႔ေသာ္ ဆုုိရွယ္လစ္အိပ္မက္ႏွင္႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုုင္ျခင္းမရွိခဲ႔ပ၊ဲ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးသည္ အေလ႔အလြင္႔မ်ား၍ ခြ် တ္ၿခံဳက်ခဲ႔သည္။ ၁၉၇၄ တြင္ 

ျမန္မာ႔ဆုုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အာဏာရလာၿပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ ္ ခ်ဳပ္ကုုိင္ထားေသာ ႏိုုင္င႔ံစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကုုိ 

အနည္းငယ္ေျဖေလ်ာ႔ခဲ႔သည္။ တရား၀င္ေၾကျငာ၍ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းေတာ႔မဟုုတ္ေပ။ သုုိ႔တုုိင္ေအာင္ ႏုုိင္ငံ႔စီးပြားေရးသည္ 

တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရွိပ၊ဲ စီးပြားေရးခြ် တ္ၿခံဳက်မႈသည္ က်ပ္ေငြမ်ားကုုိ ၂ႀကိမ္တုုိင္တုုိင္ဖ်က္သိမ္းၿပီးသည္႔ေနာက္ ၁၉၈၀ 

ေႏွာင္းပိုုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရး ၿပိဳဆင္းလုုလုု အေနအထားသုုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။        

ဆုုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးသည္ လူထုုအုုံၾကြမႈႏွင္႔အတူ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္တြင္နိဂံုုးခ်ဳပ္သြားခ႔ၿဲပီး ႏိိုုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပပ္ိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး 

အဖြဲ႔အစိုုးရမွ အာဏာရယူခဲ႔သည္။ ယင္းအစိုုးရလက္ထက္တြင္ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ႏိုုင္ငံျခားရငႏီွ္းျမွပ္ႏံွမႈမ်ားကုုိ 

လမ္းဖြင္႔ေပးခဲ႔ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆီသုုိ႔ ဦးလွည္႔ေမာင္းႏွင္ေစခဲ႔သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ၿငိမ၀္ပ္ပျိပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင္႔ ၎ကုုိ 

ဆက္ခံေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာငစ္ ီ အစိုုးရတုုိ႔လက္ထက္တြင္ 8 ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအား အားေပး 

ေဆာင္ရြက္သည္႔ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲခဲ႔ၿပီး၊ အမိ္န္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားထုုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ ႏိုုင္ငံျခားရငႏီွ္းျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒ 

(၁၉၈၈)၊ ပုုဂၢလိကစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ (၁၉၉၀)၊ အိမ္တြင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ားျမငွ္႔တင္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၁)၊ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံသားမ်ား 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၁၉၉၄) တုုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ တုုိင္းႏွင္႔ ျပည္နယ္တ၀ွမ္းတြင ္ စက္မႈဇုုန ္ ၁၈ ခုုကုုိတည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး 

(စက္မႈလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ) အေသးစားႏွင္႔အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ၎စက္မႈဇုုန္မ်ားတြင ္ လုပ္က္ုုိင္ရန္အားေပးခဲ႔သည္။ ထုုိသုုိ႔ 

ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အေလးထားေသာ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုုိ အားေပးေသာ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ္လည္း၊ 

အစိုုးရပိုုင္ႏွင္႔ အစိုုးရဦးေဆာင္လုုပ္ကုုိင္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာမ ူ ႏိုုင္ငံစီးပြားေရး၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑အေနျဖင္႔ 

ဆက္လက္ရပ္တည္လုုပ္ကုုိင္ေနဆဲဲျဖစ္သည္။ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ကုုိင္ရာတြင ္ လိုုင္စင္ေလ်ာက္ျခင္းမ ွ စ၍ 

ႏိုုင္ငံျခားေငြထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအဆုုံး ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအျပင္  ႏိုုင္ငံတကာမ ွ စီးပြားေရးပိတ္ဆုုိ႔ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔လည္း 

ရင္ဆုုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ႔ရသည္။    

၂၀၁၁ မွစ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုုးရသစ္သည္ အလုံးစံုုပါ၀င္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ ဆင္းရမဲြဲေတမႈေလ်ာ႔ခ်ေရး၊ 

5 Tin Maung Maung Than, “State Dominance in Myanmar: The Political Economy of Industrialization,” Institute of Southeast Asian
Studies, Singapore, p. 113.
6 Turnell, Sean, Fiery Dragons: Banks, Finance and Moneylenders in Burma, Copenhagen, NIAS Press, 2009, p, 226.
7 Myat Thein, Economic Development of Myanmar, p. 4.
8 ၁၉၉၇ ႏုုိင္၀ငဘ္ာလတြင ္နိုုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပပ္ိျပားမႈ တည္ေဆာကေ္ရးအဖြဲ႔သည ္ႏိုုင္ငေံတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စဟီုု 

ေျပာင္းလေဲခၚေ၀ၚခဲ႔သည။္ 
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ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား) အား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေစေရး စသည္တုုိ႔ကုုိ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ စီးပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ ႀကိဳးပမ္းသည္႔အေနျဖင္႔ ဥပေဒမ်ားကုုိလည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္း 

ခဲ႔သည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္      

 ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၂) - အေရးႀကီးေသာဥပေဒမ်ားထဲမွ တစ္ခုုအျဖစ ္ အမ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။ 

ႏိုုင္ငံျခားမ ွ လာေရာက္ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္သူမ်ားအတြက္ ယခင္ဥပေဒေဟာင္းထက္ သာလြန္ေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ႏွင္႔ 

အျခားအက်ိဳးခံစားခြင္႔မက္လုုံးမ်ား ေပးထားၿပီး၊ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား မလုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ေသာ က႑မ်ားကုုိလည္း 

ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 

 ႏိုုင္ငံသားရငႏီွ္းျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၃) - ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၂) ႏွင္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္တူၿပီး 

ႏိုုင္ငံသားရငႏီွ္းျမွပ္ႏံွသူမ်ားကုုိလည္း အခြန္ႏွင္႔ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင္႔ မက္လုုံးမ်ား ေပးထားသည္။ 

 ဗဟုုိဘဏ္ဥပေဒ (၂၀၁၃) - ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကီးဌာန ၾသဇာေအာက္မွ ခြဲထြက္ေစၿပီး ပိုု၍လြတ္လပ္ေသာ၊ အမွီအခိုု 

ကင္းေသာ ဗဟုုိဘဏ္ကုုိ ယင္းဥပေဒျဖင္႔ ထူေထာင္ေပးသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင္႔ ေငြေၾကးက႑ကုုိ စီမံကြပ္ကဲရာတြင္ 

ယခင္ထက္ပို၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ ရလာသည္။ 

 ႏိုုင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ - ႏိုုငင္ံတကာႏွင္႔ ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ဖယ္ရာွးေပးခဲ႔သည္။9

ထုုိ႔အျပင ္ အစိုုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေျဖေလ်ာ႔မႈမ်ားကုုိ ဘက္ေပါင္းစံုု၌ လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး၊ 

ကုုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တြင္ ခ်ဳပ္ကုုိင္မႈမ်ားကုုိေျဖေလ်ာ႔ရန္၊ အစိုုးရလက္၀ယ္ပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ားႏွင္႔ 

အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ရန္၊ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကုုိင္ႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္္ကုုိ 

ျဖန္႔ခ်ဲ႕ေပးရနႏွ္င္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္မြန္ေသာ စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးရန ္ စသည္ျဖင္႔ 

ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထိုု႔အျပင္ လိုင္စင္အပါအ၀င ္ စီးပြားေရး ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုုိ ေျဖေလ်ာ႔ေပးခ႔သဲည္။ အေရးႀကီးေသာ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပရလွ်င္     

 ႏိုုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ကုုိ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊10

 ပိုု႔ကုုန္ဦးစားေပးမူ၀ါဒကုုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊11

 FEC ေငြလက္မွတ္မ်ားကုုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊12

 ျမန္မာ႔ပုုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ႏိုုင္ငျံခားဘဏ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ခြင္႔ လုုိင္စင္မ်ားခ်ေပးျခင္း၊13

 ပိုု႔ကုုန္သြင္းကုုန္လုုပ္ရာတြင ္ လိုုင္စင္လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း (၂၀၁၃ မတ္လ)။ ကုုန္သြယ္ေရး 

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကုုန္စည္ ၁၆၆ မ်ိဳးအတြက္ ယခင္က မျဖစမ္ေနရယူရေသာ သြင္းကုုန္လိုုင္စငမ္်ားႏွင္႔ ကုုန္စည္ ၁၅၂ 

မ်ိဳးအတြက္ ပိုု႔ကုုန္လိုုင္စင္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ပယ္ဖ်က္လိုုက္သည္။14

 လုုပ္ငန္းလိုုင္စငမ္်ားရယူရာတြင ္အတားအဆီးမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း ႏွင္႔ ျမန္ဆန္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊  

 ႏိုုင္ငံပိုငု္ႏွင္႔ ႏိုုင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ပုုဂၢလိကက႑အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

 ကုုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုုရိတ္၀င္ေငြခြန္ကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း၊15

9 Yin Yin Mya, “Country Presentation: Myanmar – “Progress of Reforms in Myanmar,” Conference Presentation, 46th Asian
Development Bank Annual Meeting , Delhi, India, May 4, 2013, http://www.adb.org/sites/default/files/annualmeeting/2013/delhi-
2013-myanmar-country-presentation-20130504.pdf.
10 Kate, Daniel Ten, Myanmar Sets Kyat Reference Rate as It Adopts Managed Float,” Bloomberg, April 2, 2012,
http://www.bloomberg.com/news/2012-04-02/myanmar-sets-kyat-reference-rate-as-it-adopts-managed-float-2-.html.
11 The ‘export first’ policy required that imports to Myanmar be paid for using only earnings from exports.
12 Allchin, Joseph, “Govt to Phase out FECs, Cut Export Taxes,” Democratic Voice of Burma, August 15, 2011,
https://www.dvb.no/news/govt-to-phase-out-fecs-cut-export-taxes/17047.
13 Yin Yin Mya, “Country Presentation: Myanmar – “Progress of Reforms in Myanmar,” Conference Presentation, 46th Asian
Development Bank Annual Meeting , Delhi, India, May 4, 2013, http://www.adb.org/sites/default/files/annualmeeting/2013/delhi-
2013-myanmar-country-presentation-20130504.pdf.
14 VDB Loi, “Myanmar Starts with Abolishing Import and Export Licenses,” http://www.vdb-loi.com/vdb/analysis/myanmar-starts-
with-abolishing-import-and-export-licenses/.
15 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/myanmar.
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 ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ ကုုန္သြယ္ခြန္ကိုု ပိုု၍လြယ္ကူေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊16

 ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင ္အျမတ္ခြန္ကိုု ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊17

 ပိုု႔ကုုန္ခြန္ကိုု ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း၊18

 သြင္းကုုန္မ်ားေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ ပင္ရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ခြန ္(withholding tax) ကုုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 ႏိုုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏ္ုုိင္ေစရန ္ အလုုိ႔ငွာ ကူညီပံ႔ပိုုးသည္႔အေနျဖင္႔ အဓိကက်ေသာ စိုုက္ပ်ိဳးေရး 

ပိုု႔ကုုန္မ်ားအေပၚတြင ္စည္းက်ပ္ေသာ ပိုု႔ကုုန္ခြန္မ်ားကုုိ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း19 တုုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ေနာက္ဆုုံးေဖာ္ျပစရာတစ္ခုုမွာ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပင္န္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ ႏိုုင္ငံ၏စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈအား 

လမ္းညႊန္ေပးႏုုိင္ရန ္ လက္ရွိအစိုုးရသည္ စီးပြားေရးႏွင္႔လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္20 ကုုိ ေရးဆြဲက်င္သုုံးခဲ႔သည္။ 

ယင္းမူေဘာင္သည္ လာမည္႔ ၃ႏွစ္အတြင္း အစိုုးရအေနျဖင္႔ ဦးစားေပးခ်မွတ္လုုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ေပၚလစီမ်ားကုုိ 

ျပ႒ာန္းေပးထားသလုုိ၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေသာ ႏိုုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံအျဖစ ္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေအာင ္

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥမ္်ားထဲမွ အဓိကက်ေသာ လုုပ္ေဆာငစ္ရာမ်ားကုုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 21  ထုုိ႔ျပင ္ ယင္း 

မူေဘာင္သည္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုုိလည္း 

ထည္႔သြင္းထားသည္။ မက္ခရိုုစီးပြားေရးက႑၊ တုုိးတက္ေကာင္မြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသုုံးစရိတ္မ်ား 

တုုိးျမွင္႔ေရးတုုိ႔ပါ၀င္သည္။22

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစးီပြားေရးလုုပင္နး္မ်ား 

ယခင္ န၀တ-နအဖ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ အႀကီးစားပုဂၢလိကစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုု၍အေရးေပးခဲ႔သည္။ ယခုုအခ်ိန္တြင္မူ 

ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံး၊ အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး 

အတြက္ အေရးပါသည္ဟုု အသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ခံလာသည္။ သမၼတရံုုးမွလာေသာ စာရင္းအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 

မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၁၂၇,၀၀၀ ၀န္းက်န္ရွိၿပီး ႏိုုင္ငံပိုုင္၊ ႏိုုင္ငံေတာ္မွ 

လည္ပတ္ေနေသာလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အႀကီးစားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွ ိ လုုပ္ငန္းစုုစုေုပါင္း၏ ၁% 

ေအာက္သာရွိသည္။ မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ္လည္း၊ 

၎စာရင္ကပင ္မွတ္ပံုုမတင္ပ ဲလည္ပတ္ေနေသာလုုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၆၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိႏိုုင္သည္ဟုု ခန္႔မွန္းထားသည္။23

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္ကုုိ န၀တ အစိုုးရလက္ထက္မွစေတြ႕ခဲ႔ရၿပီး စက္မႈုလက္မႈ 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမင္ေကာင္ေရအား အသုုံးျပဳမႈ၊ အလုုပ္အမားအေရအတြက္၊ 

အရင္းအႏွီးပမာဏ၊ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ စသည္႔ ပံုုစံ ၄မ်ိဳးျဖင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အရြယ္အစားကုုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 

ျမင္းေကာငေ္ရအား အသုုံးျပဳမႈသာလွွ်င္ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အရြယ္အစားကုုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုုင္ေသာ အလုုပ္အျဖစ္ဆုုံး တုုိင္းတာစရာ 

16 Ministry of Finance, “Commercial Tax Law (1990) 2011 Updated,
http://www.irdmyanmar.gov.mm/eng/?q=taxlaw_and_notifications/commercial-tax-law.
17 People’s Daily Online, Myanmar Expected to Cancel Profit Tax in April, Feb. 14, 2011,
http://english.people.com.cn/90001/90777/90851/7286543.html.
18 Burma News International, “Exporters Want Burmese Government to Reduce Export Taxes More,” July 20, 2011,
http://www.bnionline.net/index.php/news/mizzima/11190-exporters-want-burmese-government-to-reduce-export-taxes-
more.html.
19 Yin Yin Mya, “Country Presentation: Myanmar – “Progress of Reforms in Myanmar,” Conference Presentation, 46th Asian
Development Bank Annual Meeting , Delhi, India, May 4, 2013, http://www.adb.org/sites/default/files/annualmeeting/2013/delhi-
2013-myanmar-country-presentation-20130504.pdf.
20 Government of the Republic of the Union of Myanmar, Framework for Economic and Social Reforms: Policy Priorities for 2012-15

towards the Long-Term Goals of the National Comprehensive Development Plan (Nay Pyi Taw: Government of the Republic of the

Union of Myanmar, 2012).
21 Ibid.
22 Nay Pyi Taw News (2013). op cit.
23 Ibid.
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ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယခင္အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္ႏွင္႔ ယခုုအဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုုိသတ္မွတ္ေသာ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား 

သည္ ၁၉၉၀ ပုုဂၢလိကစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ ႏွင္႔ ၎ကုုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခေဲသာ ၂၀၁၁ ဥပေဒတုုိ႔မ ွ

ဆင္းသက္လာခဲ႔သည္ဟုုဆုုိႏိုုင္သည္။  

အေသးစား၊အလတ္စားႏွင္႔အႀကီးစားလုုပင္နး္မ်ားခြဲျခားသတ္မတ္ွပံုု (၁၉၉၀တြင ္ ျပ႒ာနး္ေသာ 

ပုဂုၢလိကစက္မႈလုုပင္နး္မ်ား ဥပေဒ)

အမ်ဳိးအစား အေသး အလတ္ အႀကီး 

လွ်ပ္စစ္အသုုံးျပဳမႈ 

(ျမင္းေကာင္ေရ) 

၃ -၂၅ ထိ ၂၆ - ၅၀ ၅၀ အထက္ 

အလုုပ္သမားဦးေရ ၁၀ - ၅၀ ထိ ၅၁ - ၁၀၀  ၁၀၀ အထက္ 

ရင္းႏီွးေငြ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) 

၁ သန္းထိ ၁ သန္းမွ 

၅ သန္းထိ 

၅ သန္း 

အထက္ 

တစ္ႏွစ္ထုုတ္ကုုန္တန္ဖိုုး 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) 

၂.၅ သန္းထိ ၂.၅ သန္း မွ  

၁၀ သန္းထိ 

၁၀ သန္းအထက္ 

အထက္တြင္ျမင္ေတြ႕ခဲ႔သလုုိ ပုုဂၢလိကစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒသည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိသာ 

အာရံုုစိုုက္သည္။ သုုိ္႔ေသာ္ ယခုုလက္ရွိတြင္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဥပေဒၾကမ္းကုုိ 

ေရးဆြဲေနၿပီး အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငနး္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္ကုုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန ္

ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ယင္းစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ျမွင္႔တက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အလုုိ႔ငွာ ေကာ္မတီ 

အသစ္မ်ားကုုိလည္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ - 

၁။ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ ျမွင္႔တင္ေပးရန၊္ အလုုပ္အကုုိင္ 

အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုုိ ဖန္တီးေပးရန၊္ ၀င္ေငြအသစ္မ်ား ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန၊္ ႏွင္႔ လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းကုုိ 

ျမွင္႔တင္ေပးရန္၊ 

အေသးစား၊အလတ္စားႏွင္႔အႀကီးစားလုုပင္နး္မ်ား ခြဲျခားသတ္မတ္ွပံုု (၂၀၁၁တြင ္ ျပနလ္ည္ 

ျပငဆ္ငထ္ားေသာ ပုဂုၢလိကစက္မႈလုုပင္နး္မ်ား ဥပေဒ)

အမ်ဳိးအစား အေသး အလတ္ အႀကီး 

လွ်ပ္စစ္အသုုံးျပဳမႈ 

(ျမင္းေကာင္ေရ) 

၅ -၂၅ ထိ ၂၆ - ၅၀  ၅၀ အထက္ 

အလုုပ္သမားဦးေရ ၁၀ - ၅၀ ထိ ၅၁ - ၁၀၀  ၁၀၀ အထက္ 

ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) 

၁ သန္းထိ ၁ သန္းမွ 

၅ သန္းထိ 

၅သန္း 

အထက္ 

တစ္ႏွစ္ထုုတ္ကုုန္တန္ဖိုုး 

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂.၅ သန္းထိ ၂.၅ သန္း မွ  

၅ သန္းထိ 

၅ သန္းအထက္ 
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၂။ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစရန္၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ႔ပိုုးေပးရန္၊ 

ေငြေၾကးအေထာက္အပံံ႔ႏွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားကုုိ လက္လွမ္းမွီလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ တုုိ႔အပါအ၀င္ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္လာေအာင္ ေထာက္ပံ႔ေပးႏုုိင္မည္႔ စီးပြားေရး၀န္းက်င ္

တစ္ရပ္ကုုိ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္စြမ္းကုုိ တုုိးျမွင္႔ေပးရန္။24

ဥပေဒမၾူကမ္းတြင ္ ဥပေဒေရးရာႏွင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာမူေဘာင္မ်ား တည္ေထာင္ရန္လိုုအပ္သည္ဟုု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ 

ထုုိမူေဘာင္မ်ားျဖင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အတားအဆီး၊ အခက္အခမဲ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးၿပီး အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရနျ္ဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္စြမ္း၊ 

တီထြင္ႀကံဆႏိုုင္စြမ္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး၊ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင္႔ ေငြေရးေၾကးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ 

စသည္႔တုုိ႔ကုုိ ပံ႔ပိုုးေပးရန ္လိုုအပ္သည္ဟုု ဆုုိသည္။25

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင ္ စက္မႈလုုပ္ငန္းမဟုုတ္ေသာ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိပါ ထည္႔သြင္းထားၿပီး အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္ကုုိ 

ျပင္ဆင္ထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ လုုပ္ငန္းက႑ေပၚမူတည္၍ အဓိပၼါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္ ကြဲျပားသည္။ အဆုုိျပဳထားေသာ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဥပေဒၾကမး္တြင္ အငယ္စား စီးပြားေရး (micro enterprises)

လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လည္း ခ်န္လွပ္မထားပ၊ဲ ထည္႔သြင္းထားသည္။ အငယ္စားစီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုုပ္သားအင္အား ၁၀ 

ေအာက္ရွိသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစၿ္ပီး ယခင္က အိမ္တြင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ ္ သတ္မွတ္သည္။ အဓိပၼါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္သည္။ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစးီပြားေရးလုုပင္နး္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳ းတုုိးတက္ေရးဥပေဒၾကမး္အရ လုုပင္နး္မ်ားအား ခြဲျခားသတ္္မတ္ွပံုု26

ထုုပ္လုုပ္မႈလုုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းႏွင္႔ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းကုုိ အဓိကလုုပ္ကုုိင္ေသာလုုပ္ငန္း 

 အေသးစား အလတ္စား အႀကီးစား 

အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၅၀  အထိ ၅၁ - ၃၀၀      ၃၀၀   အထက္ 

မတည္ရင္းႏီွးေငြ (က်ပ္သန္း) ၅၀၀ အထိ ၅၀၁ - ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ အထက္ 

လုုပ္အားအေျချပဳထုုတ္လုပ္မႈလုုပ္ငန္း သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ခစားလုုပ္ငန္းကုုိ အဓိကလုုပ္ကုုိင္ေသာလုုပ္ငန္း 

 အေသးစား အလတ္စား အႀကီးစား 

အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၃၀၀ အထိ ၃၀၁ - ၆၀၀    ၆၀၀   အထက္  

မတည္ရင္းႏီွးေငြ (က်ပ္သန္း) ၅၀၀ အထိ ၅၀၁ - ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ အထက္ 

လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရးလုုပ္ငန္းကုုိ အဓိကလုုပ္ကုုိင္ေသာလုုပ္ငန္း

 အေသးစား အလတ္စား အႀကီးစား 

အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၃၀ အထိ ၃၁ - ၆၀      ၆၀   အထက္ 

တစ္ႏွစ္၀ငေ္ငြ (ယခင္ႏွစ္၏ က်ပ္သန္း) ၁၀၀ အထိ ၁၀၁ - ၃၀၀  ၃၀၀ အထက္ 

လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရးလုုပ္ငန္းကုုိ အဓိကလုုပ္ကုုိင္ေသာလုုပ္ငန္း 

အေသးစား အလတ္စား အႀကီးစား

24 အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတကေ္ရး ဥပေဒၾကမ္း၊  ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၄။ 

25 အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတကေ္ရး ဥပေဒၾကမ္း၊  ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၄။

26 အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၊  ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၄။
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အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၃၀ အထိ ၃၁ - ၆၀ ၆၀ အထက္

တစ္ႏွစ္၀ငေ္ငြ (ယခင္ႏွစ္၏ က်ပ္သန္း) ၅၀ အထိ ၅၁ - ၁၀၀ ၁၀၀ အထက္

၀န္ေဆာငမ္ႈေပးသည္႔လုုပ္ငန္းကုုိ အဓိကလုုပ္ကုုိင္ေသာလုုပ္ငန္း

အေသးစား အလတ္စား အႀကီးစား

အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၅၀ အထိ ၅၁ - ၁၀၀ ၁၀၀ အထက္

တစ္ႏွစ္၀ငေ္ငြ (ယခင္ႏွစ္၏ က်ပ္သန္း) ၁၀၀ အထိ ၁၀၁ - ၂၀၀ ၂၀၀ အထက္

အျခားလုုပ္ငန္းမ်ား

အေသးစား အလတ္စား အႀကီးစား

အၿမတဲမ္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၃၀ အထိ ၃၁ - ၆၀ ၆၀ အထက္

တစ္ႏွစ္၀ငေ္ငြ (ယခင္ႏွစ္၏ က်ပ္သန္း) ၅၀ အထိ ၅၁ - ၁၀၀ ၁၀၀ အထက္

ထုုိကဲ႔သုုိ႔အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ရာ၌ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္မ်ားအၾကား ႏွစ္ခြျဖစေ္စႏုုိင္သည္႔ အလားအလာမ်ား 

ရွိ္သည္။ ဥပမာ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္ တဖက္၌ အႀကီးစားလုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ 

အက်ံဳး၀င္ၿပီး တဖက္တြင္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ ္ အက်ံဳး၀င္ႏိုုင္သည္။ ထုုိ႔ျပင ္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕၏ လုုပ္ငန္းတစိတ္တပိုုင္းတစ္ခုုသည္ လုုပသ္ားအေျချပဳ ျဖစ္ၿပီး က်န္အစိတ္အပိုုင္းသည္ ရုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 

အရင္းအႏွီးအေျချပဳသည္႔ လည္ပတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနႏုုိင္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ လုုပ္ငန္းအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ အက်ံဳး၀င္ေသာ 

သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္းက႑မ်ားစြာ အက်ံဳး၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ မည္သုုိ႔မည္ပံုု ကုုိင္တြယ္ေျဖရွုုင္းမည္ကုုိ 

မရွင္းလင္းထားေပ။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဗဟုုိအဆင္႔မွ ခ်ဳပ္ကုုိင္ေသာ မွတ္ပံုုတင္အဖြဲ႔အစည္းအသစ္ကုုိလည္း အဆုုိျပဳထားသည္။ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးသည္ ဗဟုုိအဆင္႔မွ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားေသာ ေဒသရံုုးခြဲ တစ္ခုုတြင္ 

မွတ္ပံုုတင္ႏုုိင္သည္/ရမည္ျဖစ္သည္။27

၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာအစိုုးရသည္ အေသးစားႏွင္႔အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဗဟုုိဌာန  (အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား ဗဟုုိဌာန ဟူ၍လည္းေကာင္း) ကုုိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားဗဟုုိဌာနကုုိ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီပံံ႔ပိုုးရန္၊ လမ္းညႊန္မႈေပးႏုုိင္ရန ္ႏွင္႔ 

ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာရန ္ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ထားသည္။ အာစီယံႏိုုင္ငံမ်ားအၾကား လြပ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး အသုုိက္အ၀န္း၏ 

အေသးစိတ္အစီအစဥ္ပံုုစအံရ အာဆီယံႏိုုင္ငံမ်ားအားလုုံး အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားဌာနအား တည္ေထာင္ရန္လုုိအပ္သည္။28

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရွိေရးကိစၥသည္လည္း အစိုုးရႏွင္႔ စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုုင္းတြင္ 

အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစသ္ည္။ ယင္လိုုအပ္ခ်က္အား ျဖည္႔ဆည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုးုရေနျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားဗဟုုိ႒ာနႏွင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဘဏ္တုုိ႔မွတဆင္႔ ေခ်းေငြအစီအစဥ ္

တစ္ရပ္ကုုိ စတင္ေဆာငရ္ြက္ခဲ႔သည္။ သုုိ႔ေသာ္ (ယခင္စက္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ႔သုုိ႔ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားသာ ေခ်းေငြခ်ေပးျခင္း 

မ်ိဳးမဟုုတ္ေတာ႔ပ)ဲ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမေရြး၊ က႑မေရြး ေခ်းေငြရယူႏိုုင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစသ္ည္။ ေခ်းေငြသက္တမ္းမွာ 

တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး (ေျမ၊အိမ ္ စသည္႔ မေရြ႕ေျပာင္းႏုုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုုိ) အေပါင္အျဖစ္ထားရၿပီး အတုုိးႏႈန္းမွာ ၈.၅% ျဖစ္သည္။ 

ေငြေခ်းေလွ်ာက္ရသည္႔ ပံုုစံႏွင္႔ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ တျခားေသာ ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးဘဏ ္ (commercial banks) မ်ားႏွင္႔ 

27 အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုုးတကေ္ရး ဗဟို႒ုာန ကိုု အေသးစားႏွင္႔ အလတစ္ား ဗဟိုု႒ာန ႏွင္႔ SME ႒ာန 

ဟူ၍လည္း သိၾကသည္။ ၎ဗဟို႒ုာနသည ္အမွတ ္(၃၅)၊ ဘီ ၁၅၊ တကသၠိုလု္ရပိ္သာလမ္းသစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရနက္ုုန္ၿမိဳ႕တြင ္တည္ရွသိည။္ 
28 Central Department of Small and Medium Enterprise Development, “Organizational Chart,”
http://www.smedevelopmentcenter.gov.mm/?q=en/org_chart.
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ဆင္တူေသာ္လည္း ထိုုဘဏ္မ်ားသတ္မွတ္ေသာ အတုုိးႏႈန္း ၁၃% ထက္စာလွ်င္ သက္သာသည္။ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုု ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားႏိုုင္ေသာ္လည္း စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ 

၀န္ေဆာငမ္ႈလုုပ္ငန္းမ်ားထက္ပိုု၍ ဦးစားေပးစဥ္းစားသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေခ်းေငြမ်ားကုုိ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိသာ 

ကန္႔သတ္ထုုတ္ေခ်းေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုုတ္ေပ။ အေသးစားႏွင္႔အလတ္စားစီပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဗဟုုိဌာနႏွင္႔ 

၎ဘဏ္သည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ေခ်းေငြထုုတ္ေပးရန ္ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ထုုိဘဏ္ႏွင္႔ 

ဗဟိုုဌာနသည္ အႀကီးစားလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိလည္း ယခုုေလာေလာဆယ္ထိ ေခ်းေငြထုုတ္ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။   

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီပံ႔ပိုုးရန ္ ႏိုုင္ငံတကာမွလည္း စိတ္၀င္တစား ရွိၾကသည္။ 

ဂ်ာမနီဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဘဏ္ (KfW) ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်ငစ္ ီ(JICA) တုုိ႔သည္ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ေခ်းေငြခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ အကူအညီေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည္႔သြင္း 

စဥ္းစားေနၾကသည္။ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) သည္ ၎၏ 

ပုုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အစီအစဥ္တြင္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ထည္႔သြင္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး  ဗဟိုု႒ာနႏွင္႔ 

ပူးေပါင္း၍ Friedrich Naumann ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ စက္မႈလက္မႈသင္တန္းမ်ားကုုိ 

ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးသည္။29

29 FNF မွ မႏၱေလးစကမ္ႈဇုနု ္သငတ္န္းေက်ာင္းတြင ္စက္မႈလုုပမ္ႈသငတ္န္းမ်ားေပးသညဆ္ိုုျခင္းဆုုိသည္႔ သတင္းကိုု ေရႊစကမ္ႈဂ်ာနယ္မ ွ

ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ နိုုင၀္ငဘ္ာ ၂၀၁၃ ထုတု္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။  
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အခနး္ (၃)၊ အစိုးုရဖြဲ႔စညး္သည္႔ပံုုစႏွံင္႔ လုပုပ္ိုငုခ္ြင္႔အာဏာခြဲေ၀ပံုု 

မၾကာမွီက ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္လဲမႈမ်ားသည္ အစိုုးရဖြဲ႔စည္းသည္႔ပံုစံအား ေျပာင္းလည္းေစခဲ႔သည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အသစ္မ်ား ရရွိလာၿပီး၊ စည္ပင္သာယာလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိလည္း မိမိေဒသအလိုုက္ 

လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင္႔္ရလာသည္။ ယင္းသုုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈမ်ားေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္၍ အစိုုးရအစိတ္အပိုုင္းအသီးသီး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ခြဲေ၀လုုပ္ေဆာင္ၾကပံုုမွာလည္း ကြာျခားလာသည္။ ထုုိကဲ႔သုုိ႔ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အရျဖစ္ေစ၊ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ အာဏာမ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရႏွင္႔ ၎၏ လက္ေအာက္ရွိ ေဒသဆုုိင္ရာ 

အစိုုးရမ်ား၏လက္၀ယ္တြင္  ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ထုုိ႔ေၾကင္႔ ေန႔စဥ္ႏွင္အမွ် လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အစိုုးရတုုိ႔ၾကား 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနေသာ ကိစၥေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ယခငအ္စိုုးရလက္ထက္က လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သည္႔ ပံုုစံမ်ားႏွင္႔ 

ကြာျခားမႈ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသးေပ။      

ဗဟုုိအစိုးုရႏွင္႔ ၎၏ အထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔အစိုးုရပံုုစ ံ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံရွ ိ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရာ၌ ဗဟုုိအစိုုးရသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ 

ပါ၀င္လုုပ္ေဆာငေ္နသည္။ ယငကဲ္႔သုုိ႔ ဗဟုုိအစိုုးရႀကီးစိုုးမႈ အစဥအ္လာ (the legacy of Union dominance) သည္ 

လြန္ကဲ႔ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္မွ အစျပဳခဲ႔သည္။ (စီးပြားေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍) ဗဟုုိအစိုုးရ၏ အျမင္႔ဆုုံးေသာ   ခ်ဳပ္ကုုိင္မႈကုုိ ျပပါဆုုိလွ်င္ 

၁၉၆၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားက လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ျပည္သူပိုုင္သိမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆုုိဗီယက္၏ စီးပြားေရးပံုုစံကုုိ တုု၍ ထုုိအခ်ိန္က 

အစိုုးရသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑မ်ားကုုိ ခ်ဳပ္ကုုိင္ၿပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လုုပ္ကုုိင္ခဲ႔သည္။ 

ႏိုုင္ငံေတာ္ၿငိမ၀္ပ္ပျိပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုုင္ငံ႔စီးပြားေရးကုုိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆီသုုိ႔ 

ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အစိုုးရပိုုင္လုုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုုးရလည္ပတ္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကသာ အေရးႀကီးက႑မ်ားကုုိ 

ဆက္လက္၍ ျခယ္လွယ္လုုပ္ကုုိင္ခဲ႔သည္။ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕သာ အစိုုးရ၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ျဖင္႔ အစိုုးရႏွင္႔တြဲ၍ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ၀င္ေရာက္လုုပ္က္ုုိင္ႏုုိင္ခဲ႔သဲည္။ ထုုိ႔ျပင ္ အစိုုးရႏွင္႔ ပတ္သက္ရာ၊ ပတ္သက္ေၾကာင္း လူတစ္စုုသာ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္႔လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လုုပ္ကုုိင္ခြင္႔ရရွိၿပီး စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ားကုုိ ႀကီးစိုုးထားေသာ အခြင္႔ထူးခံ 

အရင္ရွင္စနစ ္(ခရိုုနီအရင္းရွငစ္နစ)္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။         

ဗဟုုိအစိုုးရသည္ စီးပြားေရးအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဓိကေနရ၌ ပါ၀င္သည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ (အထူးသျဖင္႔ သဘာ၀သယံဇာတႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ) ခြင္႔ျပဳမိန္႔ႏွင္႔ 

လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရ၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။ ပိုု႔ကုုန္သြင္းကုုန္လိုုင္စင္မ်ားကုုိလည္း ဗဟုုိ 

အစိုုးရကသာ ခ်ေပးသည္။ အခြန္၊ ဘ႑ာကိစၥမ်ားကုုိလည္း ဗဟုုိအစိုုးရကသာ အဓိကလုုပ္ေဆာင္၍ စီမံခန္႔ခြဲပိုုငခ္ြင္႔ရွိသည္။ 

ထုုိအခြန္မ်ားထဲတြင္ ကြန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ ၀င္ေငြခြန္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ စီးပြားေရးရာႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ 

အေတာ္မ်ားမ်ားကုုိလည္း ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကသာ လုုပ္ေဆာင္သည္။ ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င ္ လုုပ္ငန္းအရြယ္အစား၊ 

လုုပ္ငန္းက႑မေရြး ခြင္႔ျပခ်က္ရယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း ဗဟုုိအစိုုးရကသာ ပဓာနက်ေသာ 

အေနအထားတြင္ ရွိေနတတ္သည္။        

ဗဟုုိအစိုုးရႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည္ဟုုရည္ညႊန္းလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရျခင္းျဖစေ္သာ္လည္း၊ ဗဟုုိအစိုုးရႏွင္႔ 

ျပည္ေထာငစ္ုု၀နႀ္ကီး႒ာနမ်ားသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔၊ ခရိုုင္အဆင္႔ ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔မ်ားတြင္လည္း ရံုုးခြဲမ်ား 

ထားရွိသည္။ ယင္းေဒသဆုုိင္ရာ ရံုုးခြဲမ်ားသည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆုုံးထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည္႔ 

အစိုုးရအဆင္႔လည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုုိ႔ထဲမ ွ အေရးအႀကီးဆုုံးဗဟုုိအစိုုး႒ာနမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနလက္ေအာက္ရွ ိ

အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန (ေထြအုုပ္) ျဖစ္သည္။ ေထြအုုပသ္ည္ ေဒသအစိုုးရမ်ားတြင္ အဆင္႔တုုိင္း၌ ပါ၀င္သည္။ 
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ေထြအုုုုပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ “ ျမန္မာႏိုုင္င ံ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္ ” 30  တြင္ အက်ယ္တ၀င္႔ ေဆြးေႏြး 

တင္ျပထားသည္။       

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔တြင္ ေထြအုုပ္သည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ တုုိက္ရုိက္ပတ္သက္မႈနည္းသည္။ 

ေထြအုုပ္၏အေရးပါေသာတာ၀န္မ်ားထဲမွ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 

၀န္ထမ္းအင္အားကုုိ ပံပိုုးေပးျခငး္ျဖစ္သည္။ ခရိုုင္အဆင္႔တြင္ ေထြအုုပ္သည္ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိသာ 

ေျပျပစေ္ခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေအာက္ေျခ (ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ)ွ ရရွိတငျ္ပလာေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အထက္အရရွိမ်ားသုုိ႔ လက္ဆင္႔ကမ္းေပးသည္႔ အလုုပ္ကုုိ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ခရိုုင္ေထြအုုပ္သည္ အရက္ဆုုိင္၊ စားေသာက္ဆုုိင္မ်ားအတြက္ လိုုင္စင္ခ်ေပးရာတြင္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ တုုိက္ရိုုက္ပတ္သက္ရသည္။ ထုုိ႔ျပင ္ ခရိုုငအုု္ပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ ေျမယာခ်ေပးသည္႔ အလုုပ္ကုုိလည္း 

လုုပ္ကုုိင္ၾကသည္။31

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အေရးအပါဆုုံးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ ္ (ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး) ျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသည္ အငယ္စား (micro)၊ အေသးစား လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္။ 

ျမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုုး (ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ္)ကုုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ဦးစီးအရာရွိမ်ားႏွင္႔ 

လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦး၏ အဆုုိအရ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ္သည္ 

လူမႈေရးႏွင္႔ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးမ်ားကုုိ ၿမိဳ႕နယ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွတဆင္႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ လုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုုိ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင္႔ က်န္သည္႔အစိုုးရအစိတ္အပိုုင္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိ႔ကုုိလည္း လုုပ္ေဆာင္သည္။ 32 ၿမိဳ႕နယ္ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႏွင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား တုုိက္ရိုုက္ဆက္ဆံေရးတြင္ အရက္စသည္႔ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေရာင္းခ်ေသာ 

ဆုုိင္မ်ားအား လိုုင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္းစသည္တုုိ႔ အက်ံဳး၀င္သည္။ ၎အျပင္ ေျမပိုငု္ဆုုိင္မႈ အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ 

ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လိုုင္စင္ႏွင္႔ ေထာက္ခံစာထုုတ္ေပးျခင္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ 

ထုုိ႔ျပင ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ႏွင္႔ ေျမခြနမ္်ားလည္း ေကာက္ခံသည္။ ရပ္ကြက္ႏွင္႔ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ ေထြအုုပ္၏ 

အေျခခံက်ေသာ အဆင္႔မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ လုုိင္စင္ႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳမိန္႔မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံစာေရးျခင္းမ်ားကုုိ 

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

ေထြအုုပ္အျပင ္ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားသည္လည္း တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုုငႏွ္င္႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔မ်ားတြင္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ တုုိက္ရိုုက္ထိေတြ႔သည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ထြက္ဆိုုေသာ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 

ေဒသႏၱရရံုုးခြဲမ်ားမွာ -  

 ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ အျခားအခြန္မ်ားကုုိ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ား အေပၚတြင္ စည္ၾကပ္ျခင္း။ 

 လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေျမတုုိင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ျခင္းႏွင္႔ ပိုုင္ရငွ္ေျပာင္းမ်ားကုုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 စက္မႈ၀နႀ္ကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပဥ္ီးစီးဌာနမွ စက္မႈဇုုန္အတြင္းႏွင္႔ စက္မႈဇုုနျ္ပငပ္ရိွ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လုုိင္စင္ 

ထုတ္ေပးျခင္း အျပင္၊ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးသြယ္တန္းထားမႈမ်ား၊ ထရန္စ္ေဖာ္မာမ်ား ႏွင္႔ ဘြိဳင္လာအုုိးမ်ား စစ္ေဆးျခင္း 

တုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

30 Nixon, Hamish ႏွင္႔ ျမန္မာသုုေတသီမ်ားေရးသားေသာ ျမန္မာႏုုိင္င ံတိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပညန္ယမ္်ားရွ ိအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ The Asia Foundation

ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအဖြဲ႔ မ်ားမ ွထုုတေ္၀သည္။ ၂၀၁၃ စကတ္ငဘ္ာလ၊ 

စာမ်ကႏွ္ာ ၃၁ - ၃၅ မွ။  

31 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၄။ 

32 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၂။
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 ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရစဲခန္းမ ွ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔၊ ေျမပိုုငရ္ွငအ္ေျပာင္းအလဲ 

လုုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္မ်ား ႏွင္႔ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္းေကာင္း 

ေထာက္ခံစာထုုတ္ေပးျခင္း။ 

 လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမ ွစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္မ်ား ရရွိေအာင္ ေထာက္ခံစာထုုတ္ေပးျခင္း။ 

 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ ွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစမ္်ား၊ 

လုုပ္ငန္းလုုိင္စငမ္်ား ရရွိေအာင္ ေထာက္ခံစာထုုတ္ေပးျခင္း။ 

 အလုုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမ ွ (အထူးသျဖင္႔ စက္မႈဇုုန္အတြင္းရွ)ိ လုုပ္ငန္းမ်ားမ ွ အလုုပ္သမားအေျခအေနမ်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးျခင္း။     

ယခုုစာရင္းသည္ ဗဟုုိအစိုုးရမွ ေဒသႏၱရအဆင္႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားကုုိ အျပည္႔အစံုု ေဖာ္ျပထားသည္ မဟုုတ္ေသးပါ။ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားစြာကုုိ ခ်န္လွပထ္ားခဲ႔ပါေသးသည္။ ဥပမာ ပညာေရး၀နႀ္ကီး႒ာနသည္ ေဒသႏၱရ အဆင္႔တြင္ 

(အေျခခပံညာဦးစီးဌာန၊ အဆင္႔ျမင္႔ပညာဦးစီး႒ာန ဟူ၍) ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ မ်ားေသာအားျဖင္႔ 

တုုိက္ရိုုက္ပတ္သက္မႈ မရွိေပ။ ထုုိ႔အျပင ္ က႑အလိုုက္ သက္ဆုုိင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည္႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ႏွင္႔ 

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေဒသႏၱရရံုုးခြဲမ်ား ရွိေသာ္လည္း သက္ဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔သာ ထိေတြ႕ဆက္သည္႔အတြက္ 

ခ်န္လွပ္ထာခဲ႔သည္။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း စားရင္းျပဳ၍တင္ျပျခင္းသည္ ဗဟိုုအစိုုးရ၏ ေဒသႏၱရအဆင္႔တြင္ မ်ားစြာပါ၀င္ပတ္သက္ 

ေနသည္ကုုိ ေပၚလြင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။  

တုုိငး္ေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုးုရမ်ား  

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ဗဟိုုအစိုုးရ၏ အထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းပံုုတြင္ ရွိေနသလုုိ၊ သီးျခားလြပ္လပ္ေသာ 

အစုုိရအဖြဲ႔ အေနျဖင္႔လည္း ရွိေနသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား သည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာ အကန္႔အသတ္သာရွိသည္။ ထိုုလုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ အာဏာမ်ားကုုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔သည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင ္ (ဤစာတမ္း၏ 

အဆုုံး၌ေတြ႔ရမည္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ႏွင္႔ ၂ တြင္) ေဖာ္ျပထားသည္႔အတုုိင္း ျဖစ္သည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားကုုိ 

စီးပြားေရးႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ေသာ ဥပေဒျပဳပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင္႔ အေရးမႀကီးေသာ၊ 

ဘ႑ာေငြသိပ္မရႏိုုင္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ပိုုင္ခြင္႔၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ေပးထားေသာ္လည္း၊ ၎အာဏာမ်ားကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရ မလုုပ္ကုုိင္ေသာ 

စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အိမ္တြင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ားမ ွ အပသာ လုုပ္ပိုုငခ္ြင္႔ရွိသည္။ 33  လက္ေတြ႔တြင္   စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 

ႀကီးၾကပ္ေဆာငရ္ြက္ခြင္႔သည္ ဗဟုုိ အစိုုးရလက္ေအာက္၌ရွိ၍၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအတြက္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔သည္ 

အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ က်န္ေတာ႔သည္။ ထုုိနည္းတူစြာ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ေတာက႑ တုုိ႔တြင္လည္း 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအေနျဖင္႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိသည္။  တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား၏ လုုပ္ကုုိင္ခြင္႔အာဏာမ်ားတြင္ ဆားႏွင္႔ ဆားထုုပ္လုုပ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္ႏွင္႔ 

အေရာင္တင္ျခင္းႏွင္႔ ေက်းလက္အတြက္ ထင္းစုုိက္ခင္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ အေရးမႀကီးေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။34

ထိုုနည္းတူစြာ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ အခြန္စည္းၾကပႏုုိ္င္သည္႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔႔ အာဏာသည္လည္း 

အကန္႔အသတ္ ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔သည္းပံုုအေျခခဥံပေဒအရ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားကုုိ အခြန္စည္းၾကပ္ပိုငု္ခြင္႔ 

အာဏာမ်ား ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံ၍ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြႏုုိင္ေရးတြင ္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားရရွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံပိုငု္ခြင္႔ အာဏာမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔သည္ 

33 ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခဥံပေဒ၊ ေနာကဆ္ကတ္ြဲ ၂ ၌ရႈရန ္ 

34 ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခဥံပေဒ၊ ေနာကဆ္ကတ္ြဲ ၂ ၌ ရႈရန။္ 
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ေျမယာခြန္ႏွင္႔ ယစ္မ်ိဳးခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္သည္။ အျခားလုုပ္ပိုငု္ခြင္႔အာဏာမ်ားမွာ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား 

အတြက္ အခြန္ရရွႏုုိိင္မႈ နည္းပါးသည္။ ဥပမာ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံပိုငု္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 

ရင္ႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားမ ွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ခံစားပိုုင္ခြင္႔ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရအမ်ားစုုသည္ 

၎လုုပ္ငန္းမ်ားမ ွ အက်ိဳးအျမတ္ရခသဲည္။ ရခဲ႔သည္ရွိေသာ္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ 

ေဒသဆုုိင္ရာ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံပိုငု္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ၾကသည္။ 35  တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ 

အစိုုးရမ်ားသည္ (အခြန္ရရွမိႈနည္းပါးေသာ) အခြန္အေကာက္ျခင္းမ်ားစြာကုုိ တုုိက္ရုုိက္စည္းၾကပ္ပိုုင္ခြင္႔ရွိသည္။ ၎တုုိ႔ထဲတြင္ 

ဆိိပ္ကမ္းအသံုးျပဳမႈ၊ လမ္းအသုုံးျပဳမႈႏွင္႔ တံတားအသုုံးျပဳမႈမ်ားအေပၚ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္း တုုိ႔ပါ၀င္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြ 

အနည္းငယ္သာ ရရွိသည္။ သိသာထင္ရွားစြာပင ္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံႏုုိင္ေသာ 

သီးသန္႔ရံုုးခြဲမ်ားလည္းမရွိေပ။ (ဥပမာ ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကီး ဦးေဆာင္ေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးရံုုးသည္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင ္

ႀကီးၾကပ္ေပးရံုုသာ ျဖစ္သည္။) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားမွ စည္းၾကပ္ႏုုိင္ေသာ 

အခြန္အမ်ားစုုမွာ စည္ပင္သာယာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာက္ခံသည္။ သုုိ႔မဟုုတ္လွွ်င္ 

ျမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွေသာ္လည္းေကာင္း စည္းၾကပ္ၿပီး ဗဟုုိသုုိ႔ပိုု႔၍ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသုုိ႔ ျပန္လည္ခ်ေပးသည္။               

စည္ပငသ္ာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ား 

သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲမွ 

အေရးစိုုက္ခံရမႈနည္းေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားကိုု ဗဟိုုခ်ဴပ္ကုုိင္မႈမွ ေလ်ာ႔ခ်လုုိက္ၿပီး၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားလက္ေအာက္သုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာ လႊေဲပးလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီႏွင္႔ 

အဖြဲ႔မ်ားသည္ ယခုုအခါ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား၏ စည္ပင္သာယာ၀နႀ္ကီးဌာနေအာက္သုုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ယင္း 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ားကုုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန ္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၎တုုိ႔ထဲတြင္ 

ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရေပးေ၀ျခင္း၊ ေရဆုုိးထုုတ္ေပးျခငး္၊ အမႈိုက္သိမ္းျခင္း၊ လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ လမ္းမီးမ်ားေပးျခင္း 

စသည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစံုုေပးသည္။ 36  စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဆုုိအရ (လုုပ္ငန္း)လိုုင္စင္ေလွ်ာက္သည္႔အခါ 

စာရြက္စာတမ္းေၾကး ၂၀၀ မွ ၃၀၀ ထိ က်သင္႔ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန ္ ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္ အထိၾကာသည္။ 37

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ လုုပ္ငန္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္ထုုတ္ေပးသည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ 

သားသတ္လုုိင္စင္၊ အႏၱရယ္ရွိေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္ခ်ျခင္း စသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဆိုုင္ေသာ လိုုင္စင္မ်ားကုုိလည္း 

ထုုတ္ေပးသည္။ လူေနအိမ္မ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုုံမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုုပ္ေရး ပါမစ္မ်ားကုုိလည္း ထုုတ္ေပးသည္။ 

အခ်ိဳ႕စည္ပင္သာယာ ဧရိယာမ်ားတြင္ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ စစ္ေဆးၾကည္႔ရႈသည္႔ အလုုပ္ကုုိလည္း လုုပ္ေသးသည္။38

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ပူးေပါင္းလုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဓိကရံုုးတစ္ရံုုး ထားရွိသည္။ ၎သည္ ၿမိဳ႕နယ္ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာယာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ာေပးရန္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။39 ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 

သာယာအဖြဲ႔ရံုုးသည္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းလုုပ္ကုုိင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင္႔ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ 

လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္း ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ 

အဖြဲ႔ရံုုးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပရ္ံုုး (အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရံုုး) မ်ားႏွင္႔ မတူၾကေပ။ ထုုိ႔အျပင ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ႏွင္႔ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အၿမတဲမ္းမတူညီၾကေပ။ ဥပမာျပရလွ်င ္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳေတာ္၏ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုုံးကုုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ တုိုုင္းေဒသႀကီး (သုုိ႔မဟုုတ္) 

35 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅။ 

36 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၃၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၇။ 

37 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၃။ 

38 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၃။ 

39 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၃။ 



15

ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာေငြျဖင္႔ လည္ပတ္လုုပ္ကုုိင္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ္မ်ားမွာမ ူ ဗဟုုိအစိုုးရမ ွ ခ်ေပးေသာ 

ဘတ္ဂ်က္ျဖင္႔ လည္ပတ္္ၾကသည္။ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားကုုိ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈမွ ေလ်ာ႔ခ်ၿပီး တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားထံသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ား 

လႊေဲျပာင္ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္အလဲ တစ္ရပျ္ဖစ္သည္။ ယခင္အစိုုးရ၏ ခ်ဳပ္ကုုိင္မႈမ်ားထဲမွ 

(တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသုုိ႔) ေျဖေလ်ာ႔ေပးလိုုက္ေသာ ႀကီးမားေသာ၊ အရာေရာက္ေသာ 

အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္လည္း ျဖစသ္ည္။ ထုုိအေျပာင္းအလဲမ ွ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း လုုပ္ပိုုငခ္ြင္႔ကုုိလည္းအပ္ႏွင္းထား၍ 

(အေျခခံအမႉထမ္းမ ွ ဒုုဦးစီးမွဴး/ဒုုဥးီစီးအရာရွိ အထိ) ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ ဗဟုိုုမွမခန္႔အပ္ပ ဲ တုုိင္းေဒႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားမွ 

လုုိအပ္သလုုိ စိတ္ႀကိဳက္ခန္အပ္ပိုုင္ခြင္႔ရွိသည္။ ယခင္က စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ နယ္စပေ္ဒသႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးႏွင္႔ စည္ပငသ္ာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး တျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ႔သုုိ႔ ဗဟုုိမ ွ

ခ်ဴပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သည္႔္ပံုုစံျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ျမနမ္ာႏိုုင္င၏ံ အစိုုးရ၀န္ထမ္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုကုုိ 

အနည္းငယ္ရွင္းျပရန္လိုုမည္။ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ အဆင္႔ ၁၂ ဆင္႔ ျဖင္႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ အေပၚရာထူး ၆ခုုမွာ 

ျပန္ထမ္း၀င္အရာရွိရာထူးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္ရာထူး ၆ခုုမွာ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိမ်ား မဟုုတ္ၾကပါ။ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွမိ်ားသည္ 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာငစ္ုုရာထူး၀န္အဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သူမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဘက္မွ 

တုုိက္ရိုုက္ေရြ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားေသာ္လသည္ေကာင္း ပါ၀င္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ဗဟုုိအစိုုးရ၏ ဦးစီးဌာနမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 

ေဒသအစိုုးရမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ မည္သည္႔ ျပနထ္မ္း၀င္အရာရွိမဆုိ ေနျပည္ေတာ္မွ တုုိက္ရုုိက္ခန္႔အပ္သည္။ 

ျပန္တမ္း၀င္မဟုုတ္ေသာ (non-commissioned officers) အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အမႉထမ္းမ်ားကုုိမူ သက္ဆုုိင္ရာ၀န္ႀကီး႒ာန 

(သုုိ႔မဟုုတ္) တုုိင္း၊ျပည္နယ္ အစိုုးရမ်ားမွ တုုိက္ရိုုက္ခန္႔အပ္ႏိုုင္သည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားကုုိ ဗဟုုိခ်ဴပ္ကုုိင္မႈမ ွ

ေျဖေလ်ာ႔ေပးလုုိက္ၿပီးေနာက္ ဒုုဦးစးီမႉးႏွင္႔ ယင္းလက္ေအာက္ရာထူးမ်ားကုုိ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားမွ (ဗဟုုိအစိုုးရ၏ 

ခြင္႔ျပဳခ်က္ေတာင္ခံရန ္ မလုုိအပ္ပ)ဲ တုုိက္ရုုိက္ခန္႔အပ္ႏိုုင္သည္။ 40  စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားမွ ၀န္ထမ္းအင္အားလိုုအပ္လွ်င္ 

အဖြဲ႔သည္ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀နႀ္ကီးအား ခ်ည္းကပ္ရသည္။ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးမ ွ ဆက္၍ 

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းကုုိ အဆုုံးအျဖတ္ေပးႏိုုင္ေသာ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုုိ တင္ျပရသည္။ 41

စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ု ၀နႀ္ကီး႒ာနမ်ားကဲ႔သုုိ႔ 

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပိုုင္ခြင္႔ ရွိသည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္သာလွ်င္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး၌ 

တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုုးရမ်ားက လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္သည္။       

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းမွတ္ပံုုတင္ရာတြင ္ အခေၾကးေငြယူျခင္းႏွင္႔ ၎၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အခြန္အခ 

ေကာက္ခံျခင္းတုုိ႔ျဖင္႔ အဖြဲ႔၏ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြခြင္႔ရွိသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင္႔ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔မ်ားမွာ 

(ဥပမာ ေျမခြန)္ တုုိင္း၊ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသုုိ႔ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အျခားအစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေကာက္ခံသည္ 

လည္းရွိသည္။ ယင္းသုုိ႔ အျခားအစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေကာက္ခံေနသည္မွာလည္း လိုုအပ္ခ်က္အရလည္း 

တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအားျဖင္႔ မွန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တ္ုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားတြင ္ ကုုိယ္ပိုုင္အခြန္ရံုုးမ်ားမရွိေပ၊ 

ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကီးသာရွိသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ အခြန္ရရန္ရလမ္းနည္းပါးေသာ တုုိက္ရိုုက္အခြန္မ်ား 

ကုိသာ ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ မွီခိုုေနၾကရသည္။ 

 “ျမန္မာႏုုိင္င ံ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားရွ ိ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ”္ စာတမ္း၏ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ “ျပည္နယ္ႏွင္႔ 

တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုုိ႔ ေပးအပ္ထားသည္႔ ဇယား၂ ပါ တာ၀န္ယူမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေရးအတြက္ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားစြာမွာ ျပည္ေထာင္စု ု ၀နႀ္ကီး႒ာနမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။” 42

40 ဒုုဦးစီးအရာရွမိ်ားသည္ ျပန္ထမ္း၀င္မဟုတု္ေသာ အစိုုးရ၀နထ္မ္းမ်ားထတဲြင ္ရာထူးအႀကီးဆံုုး ျဖစ္သည။္ ဒုုဦးစီးအရာရွိထက္ျမင္႔ေသာ 

ရာထူးမ်ားႏွင္႔ ပတသ္ကေ္သာ ၀နထ္မ္းခန္႔ထားျခင္း၊ အနားေပးျခင္းတိုု႔ကိုု ဗဟိုအုဆင္႔ရွိ ျပည္ေထာငစ္ုုရာထူး၀န္အဖြဲ႔မွ လုုပေ္ဆာငသ္ည္။ 

41 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၇။ 

42 “ျမန္မာႏုုိင္ငံ တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပညန္ယ္မ်ားရွ ိအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ”္၊ စာမ်ကႏွ္ာ ၅၄။ 
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တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ား၏ အျခားေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ကုုိယ္ပိုုင္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား မရွိေသာ္လည္း၊ တုုိင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာ၀န္ႀကီးသည္ သူကိုုယ္တုုိင္ႀကီးႀကပ္ႏုုိင္ေသာ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႔အစည္းရွိသည္။ 43  ထုုိအခ်က္သည္ 

အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စည္ပင္သာယာ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအေနျဖင္႔ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္ေသာ ေဒသစီးပြားေရး၀န္းက်င္ကုုိ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမွင္႔တင္ေပးႏိုုင္မည္လား ဆုုိသည္႔ 

ေမးခြန္းထုုတ္စရာျဖစ္လာသည္။   

ဗဟုုိအစိုးုရႏွင္႔ တုုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးုရတုုိ႔အၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံပံုု 

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်လုုိက္၍ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားႏွင္႔ ၎တုုိ႔လက္ေအာက္ရွိ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္း အဆင္႔မ်ားအၾကား မွီခုုွိရပ္တည္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆင္တူေသာလုုပ္ငန္းမ်ား 

ရွိေနသည္။ ဥပမာေပးရလွ်င ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမ ွ အရာရွိမ်ားႏွင္႔ စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ား 

ပါ၀င္သည္။ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္လည္း ေထြအုုပ္ သုုိမဟုုတ္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန သည္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္မ်ားအစား ေကာက္ခံသည္။ ၎အျပင ္ စက္မႈ၀န္ႀကီး႒ာနေအာက္ရွ ိ စက္မႈႀကီးၾကပ္သည္ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန၊ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔  မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ စည္ပင္သာယာနယ္နမိိတ္အတြင္းရွိ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင္႔ ေရစစ္ေဆး 

ျခင္းအျပင္္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္သည္။44 စက္မႈႀကီးၾကပ္အရာရွမိ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ ဘြိဳင္လာအုုိးမ်ား 

စစ္ေဆးၾကည္႔႐ႈျခင္းႏွင္႔ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ စက္မႈ၀န္ႀကီး႒ာနမ ွ လုုိင္စင္မ်ားရရွေိအာင္ လိုုအပ္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ  ေနျပည္ေတာ္ရံုုးခ်ဳပ္သုုိ႔ သတင္းပိုု႔ျခင္းျဖင္႔ ကူညီလုုပ္ေဆာင္သည္။ 45  ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႔မ်ား မရွိသျဖင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အတြက္ အခြန္အခမ်ားကုုိ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ္ 

(ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး) မွ ေကာက္ခံသည္။ အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္ဆင္႔ေခၚစာ လက္ခံရရွိၿပီး 

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီး႒ာနသုုိ႔ သြားေရာက္၍ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္႔ ပမာဏကုုိ ခ်လန္ထြက္လာသည္အထိ 

ေက်လည္ေအာင္လုုပ္ၾကရသည္။ ထိုု႔ေနာက္ လုုပ္ငန္းရွငမ္်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာငရ္မည္႔ ခ်လန္ကုုိ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္၏ 

ေဒသရံုုးခြဲတြင္ ေငြသြင္းရသည္။    

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ တုုိင္း၊ ျပည္နယ္အစုုိးရမ်ား၏ မရွင္းလင္းေသာ 

လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ၾကရေသာ ထင္ရွားသည္႔ ဥပမာျဖစ္သည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ 

ျပည္ေထာငစ္ုုအစိုုးရဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဗဟုုိသုုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပေပးရသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ 

တုိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားသုုိ႔ သတင္းေပးပိုု႔ရျခင္း၊ 46  ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း၊ 47  ဗဟုုိမွ 

ခ်မွတ္ေပးေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း၊48 ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း49

စသည္တုုိ႔ ပါ၀င္သည္ဟုု ဆုုိၾကသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္၀နႀ္ကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရႏွင္႔ 

နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ္လည္း တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ 

ကုုိယ္ပိုုင္လုုပ္ငန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကုုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။ ထုုိသုုိ႔ ကုုိယ္ပိုုင္ဆုုံးျဖတ္ေသာ 

ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန ္ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ 

တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသုုိ႔ ဦးစာပထမ ခ်ဥ္းကပ္၍ သူ၏ေထာက္ခံမႈကုုိ ရယူရသည္။ ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 

ဗဟုုိသုုိ႔ တင္ျပရသည္။ 50  တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ပုုဂၢလိက ပေရာဂ်က္ အႀကီးစားမ်ားကုုိ ခြင္႔ျပဳရာတြင္ 

43 “ျမန္မာႏုုိင္ငံ တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပညန္ယ္မ်ားရွ ိအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ”္၊ စာမ်ကႏွ္ာ ၅၄။

44 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၃။ 

45 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅။ 

46 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅။ 

47 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅ (ခ)။ 

48 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅ (ခ)။ 

49 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅ (က)။ 

50 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၅။ 
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အေရးပါသူလည္းျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၏ အဆုုိအရ တုုိင္း၊ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိသည္ေတာ႔ မဟုုတ္ေပ။ 51  တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင္႔ အျခားေပးခဲ႔ေသာ ဥပမာမ်ားအရ 

အစိုုးရအဆင္ဆင္႔ႏွင္႔ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး မည္သူက မည္သည္႔ကိစၥ၌ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာရွိသည္ ဆုုိသည္မွာ မရွင္းလင္း၍၊ မည္သူသည္ မည္သည္႔ကိစၥ၌ ဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခြင္႔ရွိသည္မွာလည္း မသဲကြဲေပ။   

51 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၀။ 
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အခနး္ (၄)၊ စးီပြားေရးလုပုင္နး္မ်ား ႏွင္႔ ေဒသအစိုးုရမ်ားၾကား ထေိတြ႔ဆကဆ္မံႈ ပကတ ိအေျခအေန 

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွ ိ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ လိုုင္စငရ္ယူျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ႏွင္႔ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား 

တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေတာင္းဆုုိျခင္း စသည္႔ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အစိုုးရႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေလ႔ရွိသည္။ 

ကုုိယ္တိုုင္ကုုိယ္က် ကြင္းဆင္းေလ႔လာမႈမ်ားကိုု္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ေလ႔လာရာတြင ္ စီးပြားေရးအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ (economic

governance) ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ အနည္းအက်ည္းသာ ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္သုုို႔ ကြဲဲျပားခ်က္ သိပ္မေတြ႔ရသည္မွာ 

ယခုုေလ႔လာမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းႏိုုင္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ နည္းေသာေၾကာင္႔လည္း ျဖစ္ႏုုုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ 

ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔၏ ကြင္းဆင္းေလ႔လာသည္႔ေနရာမ်ားသည္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ျဖစ္ခဲ႔မည္ဆုုိလွ်င္ ကြဲျပားျခားနားေသာ သုုေတသန ရလာဒ္မ်ား ထြက္လာဖြယ္ရွိပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း တဖက္တြင္ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒသႏၱရ အစိုုးရမ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ေနရာေဒသေပၚမူတည္၍ 

ကြဲျပားခ်က္ ရွိခ်င္မွလည္း ရွိမည္။ အမိုုင္းစဥ္တေလွ်ာက္ ၂၀၁၁ ထိ ဗဟုုိအစိုုးရမွ ခ်ဳပ္ကုုိင္ျခယ္လွယ္ထားခဲ႔ေသာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုေၾကာင္႔ ေနရေဒသအလုုိက္ အေသးစား၊အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ေဒသအစိုုးရမ်ားၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံပံုုုု 

တူညီႏိုုင္သည္မွာလည္း အံ႔ၾသစရာေတာ႔ မဟုုတ္ေပ။  

လုုပင္နး္လုုိငစ္ငမ္်ား 

လုုပ္ငန္းလုုိင္စငမ္်ား ခ်ေပးသည္႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုု၀နႀ္ကီး႒ာနမ်ားႏွင္႔ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားၾကား 

ျပန္႔ကြဲေနသည္။ လုုပ္ငန္းအရြယ္အစားႏွင္႔ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္မည္႔ စီးပြားေရးက႑၊ (ျမန္မာ႔ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒႏွင္႔ 

ႏိုုင္ငံျခားရငႏီွ္းျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒအရ) ကုုမၸဏီပံုုစံျဖင္႔ လုုပ္ကုုိင္ေသာ စးီပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၏တည္ေနရာ ႏွင္႔ 

ထုုတ္လုုပ္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ေပၚမူတည္၍ ရယူရေသာ လုုိင္စင္အမ်ိဳးအစားကြဲျပားသည္။ ေဖာ္ျပပါ 

အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္ရယူရာတြင ္ ကုုန္က်စားရိတ္ႏွင္႔ လြယ္ကူျခင္း၊ ခက္ချဲခင္းတုုိ႔ ကြဲျပားျခားနားသည္။ 

ယခုုသုုေတသနလုုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ လိုုင္စင္ရယူျခင္းသည္ ေန႔ခ်င္းရသလုိ ၅ႏွစ္ၾကာသည္႔တုုိင္ေအာင္ လုုိင္စင္မရေသးသည္ 

လည္းရွိသည္။ အလတ္စားႏွင္႔ အႀကီးစားလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယခုုလိုုင္စင္လုုပ္ထုုံးသည္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကုုိ 

ျဖစ္ေစၿပီး၊ အစုုိးရ(၀န္ထမ္းမ်ားမွ) ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဓိက ခြင္ရွာႏုုိင္ေသာ ရေပါက္ရလမ္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ စည္ပင္သာယာမ ွ လုုိင္စငရ္ယူရေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ႀကီးမားေသာ အခက္အခ ဲ

သိပ္မေတြ႔ရေပ။  

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ ွကုုမၸဏီလုုိင္စင္မ်ား 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင္႔ ကုုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ဒိုုင္ကာ) မွတဆင္႔ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ 

၀န္ႀကီးဌာန (စီမံစီးပြား) သည္ ႏိုုင္ငံသားရငႏီွ္းျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒႏွင္႔ ႏိုုင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျပ္ႏံွမႈဥပေဒမ်ားအရ ရင္ႏီွးျမွပ္ႏံွၾကေသာ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ မွတ္ပံုုတင္ေပးသည္။ 52  ျမန္မာ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္ႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒမ်ားအရ 

လုုပ္ကုုိင္ရန္မလုုိအပ္ေသာ္လည္း ယင္းသုုိ႔ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ အခြန္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏုုိင္သည္။ စီမံစီးပြားႏွင္႔ မွတ္ပံုုတင္ျခင္းသည္ ေကာ္ပိုုရိတ္ဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင္႔မွသာ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေသာေၾကာင္႔ 

လုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံး ေကာ္ပိုုရိတ္ပံုုစံအသြင္ေျပာင္းရသည္။ အျခား ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင္႔ မွတ္ပံုုတင္ျခင္းသည္ 

လုပ္ငန္းက႑အလိုုက္ ေျပာင္းလဲသည္။ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုသည္ က႑တစ္ခုုခုုႏွင္႔ အက်ံဳးမ၀င္ခဲ႔လွ်င္ စီမံစီးပြားမ ွ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင ္

တစ္ခုုရွိလွ်င္ လုုံေလာက္သည္။  

52 ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေးကို ု၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင ္စတင္ျပ႒ာန္ခဲ႔ၿဲပီး၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုုငလ္တြင ္ျပနလ္ည္ျပငဆ္ငခ္ဲ႔သည္။ ယင္းဥပေဒအရ 

ျပညတ္ြင္းရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားကို ုႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒမွ ေပးေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားကဲ႔သိုု႔ တန္းတ ူအက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား ေပးထားသည္။ 

ႏိုုင္ငံျခားကုမုၺဏီမ်ားသည္လည္း ဒုုိငက္ာ၌ မတွ္ပံုုတငရ္သည။္ သိုု႔ေသာ္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ဥပေဒ ေအာကမ္သွာ မွတပ္ံုုတင္ရသည္ကို ု

သတိျပဳေစလုုိသည္။  
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ျမန္႔မာ႔စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း အမ်ားစုုသည္ စီမံစီးပြားႏွင္႔ မွတ္ပံုုတင္ေလ႔မရွၾိကေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကုုန္က်စားရိတ္မ်ားျခင္း၊ 

ရႈပ္ေထြးလြန္းျခင္း၊ ၾကန္႕ၾကာျခင္းတုုိ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခဲ႔ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုုသာလွ်င္ စီမံစီးပြားႏွင္႔ 

မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး အခက္အခသိဲပ္မရွိပ ဲ လုုိင္စင္ရခဲ႔သည္ဟုု ဆုုိသည္။ ၎လုုပ္ငန္းရွင္၏ အဆုုိအရ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင ္ အတြက္ 

ကုုန္က်စားရိတ္သည္ ၁၀ သိန္းျဖစၿ္ပီး တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္ သာၾကာသည္ဟုု သိရသည္။ လုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ 

မွတ္ပံုုတင္မိတ္တူ၊ အိမ္ေထာင္စုုဇယားမိတ္တူ၊ အရင္အႏွီးထည္႔၀င္သည္႔ပမာဏ အေထာက္အထားတုုိ႔ကုုိ တင္ျပရသည္။ 53

သုုိ႔ေသာ္ ယင္းလုုပ္ငန္းရွင္တစဥ္ီး၏ အေတြ႔အႀကံဳမွာ သာမွန္လုပ္ငန္းအမ်ားစုု ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အေျခအေနကုုိ မထင္ဟပ္ႏုုိင္ေပ။ 

ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုုပ္ကုုိငေ္ဆာင္ရြက္ရသည္႔ အေျခအေနကုုိ ေဖာ္ျပေသာ အစီရင္ခံစာအရ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုုပကုုိ္င္ရာတြင ္ အခက္ခဆုုံဲးေသာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသည္။ 54  ကမၻာ႔ဘဏ္ 

ခန္႔မွန္းခ်က္အရ မွတ္ပံုုတင္ရာတြင ္ပ်မ္းမွ် ၇၂ ရက္ၾကာၿပီး၊ အဆင္႔ ၁၁ ဆင္႔ ျဖတ္ေက်ာ္ရ၍၊ ၁၄၇၅ ေဒၚလာ (ျမန္မာေငြ ၁၄သိန္း 

၃ေသာင္း) ကုုန္က်သည္ဟုု ဆုုိသည္။    

ျပည္ေထာငစ္ု၀ုနႀ္ကီးဌာနမ်ားမ ွလိုုငစ္ငမ္်ား 

လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုသည္ လုုပ္ငန္းက႑အလုုိက္္ ၎ႏွင္႔သက္ဆုုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀ုနႀ္ကီးဌာနမ်ားမွ လုုပ္ငန္းလိုုင္စင္မ်ား 

ရယူရသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀ုန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ မွတ္ပံုုတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းကုုိ လုုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ၎တုုိ႔ထဲမွ 

အဓိကက်ေသာ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားမွာ စက္မႈ၀နႀ္ကီးဌာန၊ ကုုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ 

ဟိုုတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလာေရး၀နႀ္ကီးဌာနတုုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ 

မွတ္ပံုုတင္ရၿပီး၊ ကုုန္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းႏွင္႔ ၀န္ေဆာငမ္ႈလုုပင္န္းမ်ားသည္ ကူးသန္းေရာငး္၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ 

မွတ္ပံုုတင္ရသည္။ အလုုပ္သမား ၁၀ ဦးထက္နည္းေသာ အိမ္တြင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ သမ၀ါယမ 

၀န္ႀကီးဌာနတြင ္မွတ္ပံုုတင္ရသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္ လုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာ၌ ကုုန္က်စားရိတ္၊ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာ ႏွင္႔ လုုိင္စင္ခ်ေပးႏုုိင္မႈတုုိ႔သည္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား မ်ားစြာကြဲျပားၾကသည္။ လူေတြ႔ေျဖၾကားသူတစ္ဦး၏ အဆုုိအရ 

ဟုုိတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလာေရး၌ မွတ္ပံုုတင္ရာတြင ္ အခ်ိန္ ၆လၾကာျမင္႔ၿပီး ၁၀သိန္းက်ပ္ ကုုန္က်သည္ဟုု သိရသည္။ 

၎ကပင္ဆက္၍ ထုုိပမာနမွ်ေပးရေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံေတာ္သုုိ႔ တရား၀င္ ေရာက္သြားသည္မွာ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္မွ်သာ ရွိႏုုိင္သည္ဟုု 

မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 55  ထုုိလုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ အနည္းဆုုံး ၅ႀကိမ္ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ခြင္႔ျပဳခ်က္၊ 

ေထာက္ခံစာမ်ားစြာ ေတာင္းခရံသည္။ ေအာက္တြင္ ၎လုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာ၌ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

53 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၆။ 
54 World Bank Doing Business 2013, p. 212.
55 လေူတြ႔ေမးျမန္းခ်က ္၀၁၃။ 
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အျခားလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ လိုုင္စင္ရယူရာတြင ္ အလားတူကဲ႔သုုိ႔ ႐ႈပ္ေထြးႀကံ႔ၾကာေသာ လုုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔မ်ားကုုိ 

ေဖာ္ျပျခင္းမရွၾိကေခ်။ လက္ရွိလည္ပတ္လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ စက္မႈလုုပ္ငန္း ၂ခု၏ု အဆုုိအရ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္မ်ား 

ရယူခဲ႔စဥ္က လြယ္လြယ္ကူကူရွိခဲ႔သည္။ ကုုန္က်စားရိတ္နည္းၿပီး လုုပ္ငန္းတစ္ခုုက ၃၀၀၀၀ က်ပ္ကုုန္က်သည္ဟုု ဆုိၿပီး၊ 

က်န္လုုပ္ငန္းတစ္ခုုက ၅၀၀၀၀ က်ပ္ကုုန္က်သည္ဟုု ဆုုိသည္။ စက္မႈ၀န္ႀကီး႒ာနမ ွလုုပ္ငန္းအရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ က်သင္႔ေငြ 

တြက္ခ်က္ေသာေၾကာင္႔ လုုပ္ငန္း ၂ခုု အၾကား ကုုန္က်စားရိတ္ ကြာျခားေနသည္မွာလည္း အံ႔ၾသစရာ မဟုုတ္ေပ။ 56

56 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၈။ 

 ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန

 ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဌာန 

 ၿမိဳ႕နယ္ ရတဲပဖ္ြဲ႕ရံုး 

 ရပက္ြက ္အုပခ္်ဳပ္ေရးရံုး 

တို႔မွ ေထာက္ခံစာမ်ားရယူရသည။္

ေထာက္ခံစာ ၄ ခုအား ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ထံသုိ႕ ယူေဆာင္သြားၿပီး၊ 

၄င္းထံမွ ေထာက္ခံစာ ရယူရသည္။

ယင္း ေထာက္ခံစာ ၅ ခုအား ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးရံုးသုိ႔ ယူေဆာင္သြား၍ 

စည္ပင္လုိင္စင္ ရယူရသည္။  

ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ရံုးက ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ ေပးပို႕သည္။ ၀န္ႀကီးက 

ျပည္နယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ားအား ေစလႊတ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ၍ ျပနအ္စီရင္ခ ံ

တင္ျပေစသည္။ 

ေထာက္ခံၿပီးပါက ျပည္နယ္၀န္ႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စု ၀နႀ္ကီးဌာနသုိ႔ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ 

ေပးပို႕သည္။ ျပည္ေထာငစ္ု ၀န္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆး၍ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည္။  
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ေနာက္၀နေ္ဆာင္မႈလုုပင္န္းတစ္ခုသုည္ မၾကာခင္ကမ ွ လုုပ္ငန္းသစတ္စ္ခုုကုုိ တုုိးခ်ဲ႕လုုပ္ကုုိင္ခဲ႔ရာတြင၊္ လိုုင္စင္အသစ္သည္ ၁၀ 

ရက္အတြင္း က်လာသည္ဟုု ဆုုိသည္။ ထိုုလုုပ္ငန္းရငွ ္ အေျပာအရ ယခင္က ထုုိလိုုင္စငမ္်ားကုုိ ေနျပည္ေတာ္မွ 

ကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ယခုုအခါ ေဒသႏၱရရံုုးမ်ားအား လုုိင္စင္မ်ားကုုိ ၅ရက္အတြင္းခ်ေပးရန ္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟုု 

သိရသည္။57

စည္ပငသ္ာယာမ ွထုုတ္ေပးေသာ လိုုငစ္ငမ္်ား 

ျမန္မာႏုုိင္င ံ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း အမ်ားစုုသည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမွ ထုုတ္ေပးေသာ 

လုုပ္ငန္းလုုိင္စငမ္်ား ရွိၾကသည္။ ၎လိုုင္စင္မ်ားကုုိ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေျမာက္မ်ားစြာကုုိ ခ်ေပးၿပးီ၊ အေတြ႕ရအမ်ားဆုုံးမွာ 

စားေသာက္ဆုုိင္ မ်ားႏွင္႔ အေသးစားဆ္ုုိင္ေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔သည္ လမ္းေဘးေစ်းဆုုိင္၊ ေစ်းသည္မ်ား ကုုိ 

ေန႔စဥ္ ေစ်းေကာက္ ေကာက္ခံသည္။ ထုုိေစ်းဆုုိင္မ်ားမွာ အေသးစား၊အလတ္စား မ်ားမဟုုတ္ၾကပ ဲ တႏိုုင္တပိုုင္လုုပ္ကုိငၾ္ကေသာ 

ပ်ံက်ႏွင္႔ အငယ္စားေစ်းသည္မ်ား ျဖစ္သည္။  

လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ စည္ပင္သာယာလုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ရြက္စာရွိသည္႔ ေလွ်ာက္လႊာပံုုစ ံ ကုုိ ျဖည္႔စြက္ၿပီး၊ 

မွတ္ပံုုတင္မိတ္တူ၊ အိမ္ေထာင္စုဇုယား မိတ္တူႏွင္႔ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ တုုိ႔ကုုိ တြဲ၍ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးသုုိ႔ ေပးရသည္။ 

လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆုုိအရ သူတုုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးသုုိ႔ လိုုင္စင္ေလွ်ာက္ရန္ သြားစရာမလုုိပ ဲ

စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားကသာလွ်င္ ၎တုုိ႔လုုပ္ငန္းမ်ားသုုိ႔ လာေရာက္ၿပီး လုုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကူညီျဖည္႔စြက္၍ 

လုုိင္စင္အား လာပိုု႔ေပးသည္ဟုု သိရသည္။ လုုိင္စင္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတုုိးရန္ 

စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ားက ကိုုယ္တုုိင္လာေရာက္၍ သက္တမ္းတုုိးေပးေလ႔ရွိသည္ဟုု ဆုုိသည္။ လုုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕၏ အဆုုိအရ 

စည္ပင္သာယာ လိုုင္စင္ေၾကးမ်ား တက္တက္လာသည္ဟုု သိရသည္။ စည္ပင္သာယာ လိုုင္စငေ္ၾကးမ်ားသည္ 

၎လုုပ္ငန္းစသည္မ ွ၂ ႏွစ္အတြင္း ၃ဆ ေလာက္ျမင္႔တက္သြားသည္ဟုု လုုပ္ငန္းရွင္တစဥ္ီးမ ွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။58 သုုိ႔တုုိင္ေအာင္ 

စည္ပင္သာယာ လိုုင္စင္ေၾကးမ်ားသည္ ထုုိက္သင္႔သေလာက္ သက္သာေနေသးသည္ျဖစ္သည္။ မည္သည္႔လုုပ္ငန္းရွငမ္ ွ

တစ္ႏွစ္စာ လိုင္စင္ေၾကးအတြက္ ၈၀၀၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုုေပးရျခင္း မရွိေပဟုုဆုုိသည္။   

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ရံုုးမ်ားမရွိပ ဲ လုုပ္ငန္းလိုုင္စင္မ်ားကုုိ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပ္ငန္းႏွင္႔   

ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုုတ္ေပးသည္။ 59  မၾကာေသးခင္ အခ်ိန္ကာလအထိ 

စည္ပင္သာယာနယ္နမိိတ္ႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္မ်ားကုုိ နယ္စပ္ေဒသႏွင္႔ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရး၀နႀ္ကီးဌာန၊ စည္ပငသ္ာယာေရးဦးစီးဌာနမ ွ ထုုတ္ေပးသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 

စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ားကုုိ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား လက္ေအာက္သုုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာငေ္ပးခဲ႔ၿပီး ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုုိ ယခင္ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ေရလုုပ္ငန္း၀နႀ္ကီးဌာနလက္ေအာက္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။  

အျခားလိုုငစ္ငမ္်ား 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔လုုပ္ကုုိင္သည္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ အျခားေသာ လိုုင္စင္မ်ားကုုိလည္း 

ယူရသည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားသည္ လုိုင္စင္ႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ားစြာကုုိ ခ်ေပးသည္။ ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ အႏၱရယ္ရွိေသာ 

ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခြင္႔၊ အိမ္ဆုုိင္ဖြင္႔ခြင္႔ႏွင္႔ သားသတ္လုုိင္စင ္ ကဲ႔သုုိ႔ေသာ ခြင္႔ျပဳခ်က္ႏွင္႔ 

လိုုင္စင္မ်ားပါ၀င္သည္။ 60  စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုုးမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ)္ မွလည္း လုုိင္စင္ႏွင္႔ 

57 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၈။ 

58 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၈။ 

59 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၇။ 

60 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၇။ 
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ခြင္႔ျပဳမိန္႔မ်ား ရယူရသည္။ အရက္၊ ဘီယာ စသည္႔ ယမကာ ေရာင္ခ်ခြင္႔ ႏွင္႔ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ေရာငး္ခ်ခြင္႔ မ်ားတြင္ ေထြအုုပ္မွ 

လိုုင္စင္ႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳမိန္႔မ်ား ရယူရသည္။61 အၿမမဲဟုုတ္ေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင္႔ လူမႉေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိႏိုုင္ေသာ စီးပြားေရး 

လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုုပ္မ ွပါ၀င္ပတ္သက္ေလ႔ရွိသည္။62

လိုုင္စင္လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုု ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိသည္။ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

အထိခိုုက္ဆုုံးကိစၥမွာ လုုိင္စင္မ်ားကုုိ ဗဟုုိမွခ်ဳပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ လိုုင္စင္ရယူရာ၌ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေငြကုုန္ေၾကးက် မ်ားသည္။ 

ယင္းကဲ႔သုုိ႔ ကုုန္က်စားရိတ္မ်ားျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကံ႕ၾကာျခင္း စသည္႔ အခက္အခမဲ်ားသည္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုအစျပဳရန ္ ႀကီးမားေသာ 

အတားအဆီးမ်ားကုုိ ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ လုုပ္ငန္းအစျပဳရန ္ ခက္ခေဲသာ လုုပ္ငန္းက႑ႏွင္႔ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္ 

၀င္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္သူ နည္းလာၿပးီ၊ အၿပိဳင္အဆုုိင္လည္း ေလ်ာ႔နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အတားအဆီးမ်ားျခင္း၊ ကုုန္က်စားရိတ္ 

ျမင္႔ျခင္းတုုိ႔သည္ ေငြေၾကးအင္အားေတာင္႔တင္းေသာ၊ ေစ်းကြက္တြင္ အသားက်ၿပီးျဖစ္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ မ်က္ႏွာသာေပးရာ 

ေရာက္သည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ေစ်းကြက္သုုိ႔၀င္တုုိးရန္ 

အခြင္႔အလမ္းနည္းပါးလာသည္။ ထုုိ႔အျပင္ လုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အဆက္အသြယ္ေကာင္းၿပီး 

လုုပ္ငန္းလိုင္စငေ္လွ်ာက္ရာတြင္ ေငြလမ္းခင္း၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ လိုုင္စင္ 

လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုု ရႈပ္ေထြးလာေသာအခါ၊ ၎ခက္ခေဲသာလုုပ္ငန္းက႑မ်ားကုုိေရွာင္၍၊ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ရန ္လြယ္ကူေသာ၊ 

အခက္အခ ဲ သိပ္မရိွေသာ (ဥပမာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၊ ဆုုိင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုုိင္မ်ား စသည္႔) လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ 

က႑မ်ားတြင္ စုုၿပံဳလာတတ္သည္။ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကုုိငရ္န္လြယ္ကူေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စုုၿပံဳတုုိးေနၾကသျဖင္႔ 

အၿပိဳင္အဆုုိင္မ်ားလြန္းသြားၿပီး၊ ထုုိလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျမတ္အစြန္းနည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ (သုုိ႔ေသာ္ တဖက္တြင္ 

အျခားေရြးခ်ယ္လုုပ္စရာလည္း မရွိျဖစ္ေနလိမ္႔မည္)။ 

ေဆာက္လုုပေ္ရးပါမစမ္်ား 

စည္ပင္သာယာနယ္နမိိတ္အတြင္း အေဆာက္အအုုံမ်ားေဆာက္လုုပ္ရန ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာမ ွ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္မ်ား 

ရယူရသည္။ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္မ်ားကုိ သိသာေသာ အခက္အခတဲစ္ရပ္အျဖစ ္ လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုက မသတ္မွတ္ၾကေပ။ 

သုုိ႔ေသာ္လည္း ပါမစ္ရရန္အတြက္ လာဘ္ေပးရသည္ဟုု တစ္ခ်ိဳ႕လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ ျပဳၾကသည္။63 လုုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ 

အဆုုိအရ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္ရရန ္ ယခုုကဲသုုိ႔ အဆင္ဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟုု သိရသည္။ ပထမဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္၊ 

ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရ ဲႏွင္႔ ရပ္ကြက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုုးမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရယူရသည္။ ထုုိ႔ေနာက္ ၎ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင္႔ 

တကြ ေျမယာပိုုင္ဆုုိငမ္ႈ သက္ေသခံစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုုိ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံသုုိ႔ တင္ျပရသည္။ ထုုိ႔ေနာက္ 

ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ မွန္ကန္မႈရွိမရွ ိ ၾကည္႔႐ႈစစေ္ဆးၿပီး စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးသုုိ႔ 

ေထာက္ခံတင္ျပသည္။ 64  စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမွ က်သင္႔ေသာ အခကုုိယူၿပီးေနာက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္၊ ပါမစ္ကုုိ ထုုတ္ေပးသည္။ 65

သတ္မွတ္ထားေသာ အျမင္႔ေပထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာက္လုုပ္လိုုလွ်င္ (မံုုရြာၿမိဳ႕တြင ္ ၄-၅ထပ္အထိသာ) ေဒသအစိုုးရမ်ားထံမွ 

ခြင္႔ျပဳခ်က္ ေတာင္ခံရသည္။66

61 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၇။ 

62 လမူႈေရးအက်ဳိးဆကမ္်ားဟဆုိရုာ၌ လမူႈတည္ၿငိမမ္ႈ ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွ ိႏိုင္သည့္ လုပင္န္းမ်ားပါ၀င္ပါသည။္ ဥပမာ- 

ယမကာေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပညာေရး ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား 

63 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၃။ 

64 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၂။ 

65 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၃။ 

66 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၂။ 
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ေက်းလက္မ်ားရွိ စီးပြားေရးလုုပင္နး္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားမွာ ကဲ႔သုုိ႔ ေဆာက္လုုပ္ေရးပါမစ္မ်ား ရယူရန္မလုုိေပ။ ေက်းရြာမ်ားသည္ 

စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အျပငတ္ြင္ျဖစ္၍ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ား မရွိေသာေၾကာင္႔ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရန္မလုုိေပ။ 67

ပါမစ္အစား အရပ္ေလးမ်က္ႏွာရွိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ သေဘာတူခြင္႔ျပဳခ်က္ ႏွင္႔တကြ ေျမပိုုငဆုုိ္င္မႈ အေထာက္အထား 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ တင္ျပရသည္။68 အားလံုးျပည္႔စံုုလွ်င္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုုိ႔ရၿပီ ျဖစ္သည္။  

ၾကည္႔႐ႈစစေ္ဆးျခငး္မ်ား 

အားလုုံးသေဘာတူလက္ခံၾကေသာ အခ်က္မဟုုတ္ေသာ္လည္း လာေရာက္ ၾကည္႔႐ႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ အျခားေသာ ပုုံမွန္၊ 

လုုပ္ရိုုးလုုပ္စဥ ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုုိ ယခုုလက္ရွိတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငနမ္်ားက ႀကီးမားေသာ 

ျပႆနာတစ္ရပမ္ဟုုတ္ဟုု မ်ားေသာအားျဖင္႔ ႐ႈျမငၾ္ကသည္။ လုုပ္ငန္းအား လာေရာက္စစ္ေဆးသည္႔အခါ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ 

ေငြေၾကးကုုန္က်မႈႏွင္႔ အခ်ိန္ႀကံ႕ ၾကာမႈသည္ လိုုင္စင္ႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ား ရယူစဥ္အခါကထက္ မ်ားစြာ သက္သာသည္ဟုု 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳ သုုံးသပ္သည္။ 

လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ မတူကြဲဲျပားေသာ ၾကည္႔႐ႈစစ္ေဆးျခင္း အေျမာက္အမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ က႑အလုုိက္ 

ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုုနမ္်ားမွ စက္မႈလုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕၏ အဆိုုအရ အလုုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမ ွ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ ္

လာေရာက္စစ္ေဆးသည္ဟုု သိရသည္။ 69  စက္မႈဇုုန္တစ္ခုမု ွ လုုပ္ငန္းတစ္ခုု၏ အေျပာအရ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမ ွ

လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးသြယ္တန္းထားမႈမ်ားႏွင္႔ ဘြိဳင္လာမ်ားကုုိ လာေရာက္စစေ္ဆးသည္ဟုု သိရသည္။ 70  အခ်ိဳ႕လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆုုိအရ 

စည္ပင္သာယာနယ္နမိိတ္အတြင္းမွ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာကဲသုုိ႔ သူတုုိ႔၏လုုပ္ငန္းမ်ာအား မည္သည္႔ၾကည္႔႐ႈစစ္ေဆးျခင္းမွ် 

မရွိဟုုသိရသည္။ 71  စည္ပင္သာယာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုုိ ေျပာၾကရာတြင္ လုုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ၎စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ 

စာရြက္ေပၚတြင္သာျဖစ္သည္ (အမွန္တကယ္ စစ္ေဆးျခင္းမဟုတ္)ဟုု ဆုုိသည္။ 72  သက္ဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းက႑အလုုိက္ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားထဲမ ွ ဥပမာတစ္ခုုမာွ ေဆးဆုုိင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုုိ႔အား အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး၊ 

ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုုး၊ ရ။ဲ မီးသတ္ ႏွင္႔ စည္ပင္သာယာတုုိ႔ႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔မွ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း 

ျဖစ္သည္။73

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုုိ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္မ ူ ဒဏ္ရိုက္ုႏိုုင္သည္။ 74  သိသာထင္ရွားေသာအခ်က္မွာ မည္သည္႔ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ ွ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ (လုုပ္ငန္းလုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင ္ လုုိအပ္သည္႔သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ရပ ္

အေနျဖင္႔ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမ ွ လြဲ၍) လုုပ္ငန္းရငွ္မ်ားထံမွ ေငြညွစ္ျခင္းမလုုပ္ၾကေၾကာင္း မတ္ွခ်က္ျပဳသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 

လုုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕သည္ လာေရာက္စစ္ေဆးသည္႔အတြက္ အခေၾကးေငြအနည္းငယ္ ေပးရသည္၊ မ်ားေသာအားျဖင္႔ 

လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ၄၀၀၀ ႏွင္႔ ၅၀၀၀ က်ပ္ၾကားေပးရသည္ဟုု ဆုုိသည္။ 75  ေယဘူယ်ေျပာရလွ်င္ 

လုုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင ္လိုုအပ္သည္႔သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင္႔ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ က်န္သည္႔ပံုုမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ 

လုုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ပိုုက္ဆံညွစ္ထုုပ္ရန္ မဟုုတ္သည္ ကုုိ ေတြ႕ရွိရသည္။    

67 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၅။ 

68 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၆။ 

69 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၂၊ ၀၂၇။ 

70 လူေတြ႔ေမးျမနး္ျခင္း ၀၁၅။ 

71 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၇၊ ၀၀၈။ 

72 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၉။ 

73 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၈။ 

74 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၈။ 

75 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၈။
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အခြနအ္ခမ်ား 

ျမန္မာ႔အခြန္စနစ္သည္ မရွင္းမလင္းႏွင္႔ ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး အခြန္ေဆာငရ္ာတြင ္ ခန္႔မွန္းရခက္ေနသည္။ ထုိုု႔ေၾကာင္႔ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ ပူပနေ္နရေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင္႔ တျခားေသာ 

အစိုုးရဌာနမ်ားသည္ ၀န္ေငြခြနမ္ွစ၍ ေရေျမာင္း၊ အမႈိက္ရွငး္လင္းေရးအထိ အခြန္အခမ်ားစြာကုုိ ေကာက္ခံသည္။ 

လိုုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင္႔တကြ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ အစိုုးရ လာဘ္စားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ရာ ေနရမ်ားဟုု ႐ႈျမငၾ္ကၿပီး 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင ္ အခြန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုုိ 

လိုုက္နာေလ႔မရွိပ ဲ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းမႈအရေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင္႔ လက္သိပ္ထုုိးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင္႔သာ 

အခြန္ကိစၥကုုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟုု စီးပြားေရးလုုပင္န္းအားလုုံးက  တညီတညြတ္တည္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

ျမန္မာ႔စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခြန္ ၂မ်ိဳးမွာ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ ၀င္ေငြခြနတုုိ္႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟုုိအစိုုးရႏွင္႔ 

ျပည္ေထာငစ္ုု၀နႀ္ကီးဌာနေအာက္ရွ ိ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမ ွ စည္းၾကပ္သည္။ ကုုန္သြယ္ခြန္စည္းၾကပႏ္ႈန္းမွာ 

အနည္းအက်ည္းမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခြန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနဘ႑ာေငြ၏ ၅၀% ထိ 

သက္ေရာက္သည္။ 76  ကုုန္စည္ႏွင္႔၀န္ေဆာင္မႈလုုပင္န္း အမ်ားစုုအေပၚ ကုုန္သြယ္ခြန္ စည္းၾကပ္မႈမ်ားမွာ စုုစုုေပါင္းေရာင္းအား၏ 

၅%ျဖစၿ္ပီး တ၀က္တပ်က္ကုုန္စည္ (intermediate goods)မ်ားကုုိ ခုုႏိွမ္ခြင္႔ရွိသည္။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

သက္ေေသအျဖစ ္ သြင္းကုုန္လိုုင္စင္မ်ား၊ ေဘာင္ခ်ာျဖတ္ပိုုင္းမ်ားကုုိ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနသုုိ႔ တင္ျပ၍ တ၀က္တပ်က္ကုုန္စည္ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ တန္ဖိုုးကုုိ ခုုႏွိမ္ခြင္႔ရိွသည္။77

၀င္ေငြခြန္သည္ ဗဟုုိအစိုုးရအတြက္ ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ 

ေကာက္ခံရရွိေသာ ဘ႑ာေငြ၏ ၄၆% ထိရွိသည္။ ၀င္ေငြခြနကုုိ္ အခြန္ျပ႒ာန္းခ်က္အရ စီစစအ္ကဲျဖတ္ၿပီး ၀င္ေငြမ်ားလာ 

သည္ႏွင္႔အမွ် ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမွာလည္း တက္လာသည္။ 78  စီမံစီးပြားႏွင္႔ မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ ကုုမၸဏီမ်ားအားလုုံးသည္ 

အခြန္ႏႈန္း ၂၅% ျဖင္႔ေပးေဆာင္ရၿပီး၊ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ကုုမၸဏီမဟုုတ္ေသာလုုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၀င္ေငြေပၚမူတည္၍ 

ႏႈန္ထားေျပာင္းလဲ၍ ေပးေဆာင္ရသည္။ 79  ျပည္ေထာင္စု၀ုနႀ္ကီး႒ာနတစ္ခုုခုုႏွင္႔ မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး ကုုမၸဏီအေနျဖင္႔ စီမံစီးပြားႏွင္႔ 

မွတ္ပံုုတငမ္ထားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာမ ူ အခြန္ႏႈန္း ၂၅% ႏွင္႔ ထမ္းေဆာင္ရမည္လား၊ သိုု႔မဟုုတ္ ၀င္ေငြေပၚမူတည္၍ 

ထမ္းေဆာင္္ရမည္လား ဆုုိသည္မွာမူ ကြဲကြဲျပာျပား မသိရေပ။  

ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ ၀င္ေငြခြန္မ်ားသည္ မွတ္ပံုုတင္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ မတူသည္႔ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။ 

ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပႏံွ္မႈဥပေဒႏွင္႔ ႏိုုင္ငံသားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒအရ ဒိုုင္ကာႏွင္႔ မွတ္ပုံတငထ္ားေသာ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ 

ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာအခြန္ရံုး၌ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀ုန္ႀကီးဌာနတစ္ခုုခုုႏွင္႔ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔တုုိ႔၌ 

မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနတြင ္ အခြန္ထမ္းေဆာငရ္သည္။ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနကုုိ သြားေရာက္၍ လုုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းပံုုစံမ်ားကုုိ ရယူ၍ 

ျဖည္႔ရသည္။ (စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတခုု၏အဆုုိအရ စာရြက္စာတမ္းေၾကး ၃,၀၀၀က်ပ ္ က်သင္႔သည္ဟုု သိရသည္။) 80

ထုုိ႔ေနာက္အခြန္အရာရွိက စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ စစ္ေဆးၿပီး အခြနေ္ပးရေဆာငရ္မည္႔၊ က်သင္႔သည္႔ပမာဏကုုိ ဆုုံးျဖတ္သည္။ 

အခြန္က်သင္႔ေငြ ပမာဏကုုိ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမ ွ  စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 

76 Internal Revenue Department, “Annual Report for the Year 2011-12,”
http://www.irdmyanmar.gov.mm/eng/?q=overview/annual_report.
77 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၆။ 
78 Internal Revenue Department, “Annual Report for the Year 2011-12,”
http://www.irdmyanmar.gov.mm/eng/?q=overview/annual_report.
79 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၆။ 

80 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၈။ 
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အခြန္က်သင္႔ေငြကုုိေဖာ္ျပသည္႔ ခ်လန္စာရြက္ကုုိ ထုုတ္ေပးလိုုက္သည္။ ထုုိ႔ေနာက္ ၎ခ်လန္ကုုိ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္သုုိ႔ 

သြားေရာက္ေပးေခ်ရသည္။ လုုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခြန္ႏွစ္အတြက္ က်သင္႔ေငြကုုိ  ႀကိဳတင္ထမ္းေဆာင္ရသည္လည္း 

ရွိသည္။81

လုုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေျမခြန္၊ အေဆာက္အဦးခြန္မ်ားလည္း ေပးရသလုုိ စည္ပင္သာယာ အခမ်ားလည္ ေပးရသည္။ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုုး (ေထြအုုပ္) ကဲ႔သုုိ႔ေသာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 

လုုပ္ကုုိင္ရာ ေနရာေဒသအလုုိက္ ေျမခြန္မ်ားကုုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အကဲျဖတ္၍ ေကာက္ခံသည္။ 82  ေျမခြန္ႏႈန္ထားမ်ားမွာ 

မေျပာပေလာက္ေသာႏႈန္းထားမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏႈန္းထားမ်ားမွာ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင္႔ ခ်ိန္ညွိမထားေပ။ အေဆာက္အဦးခြန္ကုုိ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ 

အေဆာက္အဦးမ်ားအား ေကာက္ခံသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုုိမႈ မသိရွိရေပ။ လုုပ္ငန္းတစ္ခု၏ု အဆုုိအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

အေဆာက္အဦးခြန္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ မွ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ အထိေပးေဆာင္ရသည္။ 83  ေရေပးေ၀ျခင္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ 

ေရေျမာင္းမ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ စသည္႔ အစိုုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  စည္ပင္သာယာအခမ်ားကိုု တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံသည္။ 

သုုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕၏ အဆုုိအရ စည္ပင္သာယာအခမ်ားကုုိ ေပးေဆာင္ေနရေသာ္လည္း အမႈိက္သိမ္းျခင္း စသည္႔ 

စည္ပင္သာယာ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ား မရရွၾိကဟုု သိရသည္။ 84  စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပသည္႔ တျခားအခြန္အခ 

မ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ အရက္မ်ားေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ရေသာ လူမႈဖူလုုံေရးအခြန္ႏွင္႔ သစ္ေတာ၀နႀ္ကီး႒ာနမ ွ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ 

အခြန္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။85

အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုုိ ျပည္သူအမ်ားသိႏိုုင္ေသာ္လည္း အခြန္အရာရွမိ်ားသည္ အခြန္စည္းၾကပ္သည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ 

လုုိက္နာေလ႔မရွၾိကဟုု စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားက ထြက္ဆုုိၾကသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ တသမတ္တည္းစနစ္တက်မရွိပ၊ဲ 

ဆက္ဆံေရးအေနအထားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညွိႏႈိုုင္းျခင္းျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း လုုပ္ေဆာငၾ္ကသည္။ ၎အျပင ္လုုပ္ငန္း၏ 

စီးပြားျဖစမ္ႈအေျခအေနႏွင္႔ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ဆုုံးျဖတ္သည္လည္းမဟုတ္ဟုု 

လုုပ္ငန္းရွငမ္်ားက ထြက္ဆုုိၾကသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ စည္းၾကပ္ေသာ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ ၀င္ေငြခြန္မ်ားမွာ 

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ျပႆနာအျဖစ္ဆုုံး အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္  

၎တုုိ႔၏အခြန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင ္ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနႏွင္႔ ညိွႏိႈင္းခဲ႔ရသည္ဟုု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။86 ဥပမာတစခ္ုုျပရလွ်င္ 

အခြန္အရာရွိအား လာဘ္ေပးလွ်င္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္႔ ပမာဏ ေလ်ာ႔နည္းေအာင္ လုုပ္ေပးသည္ဟုု လုုပ္ငန္းတစ္ခုုက 

ထြက္ဆုုိခဲ႔သည္။ 87  ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုက အခြန္အရာရွ၏ိ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အခရျဖစ္သျဖင္႔ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ လာဘ္ေပးရံုုမွလြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟုု ထြက္ဆုုိသည္။88 အခြန္အရာရွိႏွင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားၾကား 

အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသည္႔ ပမာဏကုုိ အေက်အလည္ ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ရာတြင္ လႊမ္းမိုုးႏုုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ 

၎တုုိ႔ထဲတြင္ ယခင္ႏွစ္ကထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ အခြန္ပမာဏ၊ လုုပ္ငန္းအရြယ္အစား၊ ႏွင္႔ အလုုပ္အမားအေရအတြက္တုုိ႔ 

ပါ၀င္သည္။ 89  စားေသာက္ဆုုိင္လုုပင္န္းရွင္တစဥ္ီး၏ အဆုုိအရ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင ္ အရြယ္အစားျခင္းတူေသာ္လည္း 

81 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၆။ 

82 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ၀၀၆၊ ၀၁၀၊ ၀၁၅။ 

83 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၈။ 

84 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၀။ 

85 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၃။ 

86 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ၀၀၈၊ ၀၀၉၊ ၀၁၃၊ ၀၁၄၊ ၀၁၅၊ ၀၁၈။ 

87 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၉။ 

88 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၈။ 

89 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ၀၀၈၊ ၀၁၅။  
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အခြန္က်သင္႔ေငြ မတူညီတတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္ ၃ခုု ေၾကာင္႔ ထိုုသုုိ႔ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း 

အခြန္ကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။90

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္၊ အထူးသျဖင္႔ ကုုန္သြယ္ခြန္တြင္ ျဖစ္ေလ႔ရွိေသာ ျပႆနာအရင္းခံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းမွာ အခြန္စံနစ္တြင္ 

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအမ်ားစုုသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 

မတတ္ႏိုင္ပ၊ဲ အခြန္ေကာက္ခံသည္႔ဇယား၊ ႏႈန္းထားအတုုိင္း အတိအက် မလိုုက္နာႏုုိင္ သည္မ်ားရွိသည္။ အခြန္စည္းမ်ဥ္းအရ 

ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ သြင္းအားစုုအတြက္ က်သင္႔စားရိတ္မ်ားကုုိ ကုုန္သြယ္ခြန္မ ွ ခုုႏွိမ္ခြင္႔ (ႏႈတ္ယူခြင္႔) ျပဳထားေသာ္လည္း၊ 

လက္ေတြ႔တြင္မူ အခြန္အရာရွိမ်ားက ကုုန္သြယ္ခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင ္ စုုစုုေပါင္း၀ငေ္ငြ (အမွန္မွာ ေရာင္းရေငြသာ ျဖစ္သည္)မွ 

(သြင္းအားစုုအတြက္ က်သင္႔စားရိတ္မ်ားကုုိ ႏုႈတ္ယူျခင္းမျပဳပ)ဲ အခြန္ႏႈန္း ၅%ျဖင္႔ တြက္ခ်က္ေလ႔ရွိသည္။ သုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အခြန္အရာရွိမ်ားကုုိ လာဘ္ထုုိးၿပီး အခြန္ေလ်ာ႔ေပါ႔ေစရန္အလုုိ႔ငွာ ညွိႏုႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

တြန္းအားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္လာသည္။ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုက ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းက႑၌ ၿပိဳငဆုုိ္င္မႈအလြန္မ်ားေသာေၾကာင္႔ 

အျမတ္အစြန္းပါးပါးသာ က်န္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ အခြန္ႏႈန္း ၅% ျဖင္႔ ေပးေဆာင္ရန္ မည္သုုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုုိင္ဟုု ဆုုိသည္။91

တစ္ခ်ိဳ႕ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြ (ေရာင္းရေငြ) မွာ မ်ားေသာ္လည္း သြင္းအားစုုကုုန္က်စားရိတ္မ်ားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေနလွ်င ္

ယင္း ၅%ျဖင္႔ အခြန္ေပးေဆာငရ္န္ မ်ားစြာအခက္အခရဲွိသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေဒသႏၱရအခြန္ဦးစီးဌာနမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမွ 

ေကာက္ခံရရိွရမည္႔ အခြန္ပမာဏကုုိ ျပ႒ာန္းေပးထားေသာေၾကာင္႔၊ အခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ 

တြန္းအားနည္းေနတတ္သည္။92

ႏိုုင္ငံတ၀ွမ္း ေကာက္ခံထားေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားသည္ ဗဟုုိအစိုုးရ၏ဘ႑ာေငြသုုိ႔ အမ်ားဆုုံးသြားသည္။ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ 

၀င္ေငြခြန္တုုိ႔သည္ ဗဟုုိအစိုုးရဘ႑ာေငြ၏ ၉၆% ထိရွိသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား ေကာက္ခံရရွိေသာ 

အခြန္မ်ားမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္ၿပီး ေျမခြနႏွ္င္႔ ယစ္မ်ိဳးခြန္ (အရက္မ်ားေပၚတြင ္ စည္းၾကပ္ေသာ) တုုိ႔မွသာ အဓိကရရွိသည္။ 

ယစ္မ်ိဳးခြန္ကုုိ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ ္ ေကာက္ခံၿပီး၊ ယင္းအခြန္သည္ ဥပမာ မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရ၏ အားထားရာ 

အခြန္အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ေျမခြန္မ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရ၏ ဘ႑ာေငြ၏ အေသးအဖြဲမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 

ေျမခြန္ေကာက္သည္႔ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားစြာက အသုုံးျပဳခဲ႔ၿပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုုိ ကာမိေအာင္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆငျ္ခင္းမျပဳသည္႔ အခြန္ဥပေဒႏွင္႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုုိ ဆက္လက္အသုုံးျပဳေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင႔္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင္႔ ေျမခြန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန ္ အခက္အခသိဲပ္မရွိၾကေပ။ လုုပ္ငန္းတစ္ခု၏ု အဆုုိအရ သူတုုိ႔သည္ 

ေျမတစဧ္ကုုိ ေျမခြန ္၁၀၀ က်ပ္ ၀နး္က်င္ေပးရသည္ဟုု သိရသည္။93

အျခားေသာ အခြန္အခမ်ားကုုိ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားက လြယ္ကူရွင္းလင္းသည္ဟုု မွတ္ယူၾကသည္။ လုုပ္ငန္းမ်ား၏အဆုုိအရ 

ေျမခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္တုုိ႔သည္ ကုုန္သြယ္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္တုုိ႔ႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမင္သာထင္သာ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေသာေၾကာင္႔ 

ေျမခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္တုုိ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လုုပ္ငန္းမ်ားက ၿငီးညဴျခင္းမရွိၾကေပ။ 94  စည္ပင္သာယာအခြန္မ်ားသည္လည္း 

မ်ားေသာအားျဖင္႔ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည္၊ မည္မွ်ကုုန္က်မည္ကုုိ ခန္႔မွန္းလုုိ႔ရသည္။ 95  သုုိ႔ေသာ္ အၿမတဲမ္း ရွင္းလင္းသည္ေတာ႔ 

မဟုုတ္ေပ။ စည္ပင္သာယာ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ား မရရွိျခင္းႏွင္႔ အရည္အေသြးညံ႔ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုုုိ လုုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က 

အေတာ္စိတ္ပ်က္ၾကေၾကာင္း ဆုုိၾကသည္။ 96  သုုိ႔ေသာ္ စည္ပင္သာယာ အခြန္အခမ်ားအား လြယ္ကူစြာ ေပးေဆာင္ႏုုိင္ၿပီး 

အခ်ိန္သိပ္မကုုန္၍ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၎ႏွင္႔ပတ္သက္၍ အလုုပ္မ႐ႈပ္ရေပ။    

90 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၆။ 

91 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၈။ 

92 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၆။ 

93 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၅။ 

94 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၀။ 

95 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၀။ 

96 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၉။ 
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အစိုုးရဘက္မွ ေျဖဆုုိသူမ်ားက အခြန္ဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာအုုပ္ငယ္မ်ား၊ ပံုုစံစာရြက္မ်ားကုုိ လုုပ္ငန္းမွတ္ပံုုတင္ 

ကတည္းက ေပးအပ္ထားသည္ ဆုုိသည္။ သုုိ႔ေသာ္ လုုပ္ငန္းရငွမ္်ားက ထုုိစာအုုပ္ငယ္မ်ား၊ ပံုုစံစာရြက္မ်ားကုုိ မရရွၾိကဟုု 

ဆုုိသည္။ 97  အခြန္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္႔အခါတြင္လည္း ေနာက္ဆုုံး 

ျပင္ဆင္ထားေသာ အခြန္နွင္႔ပတ္သက္သည္႔ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားစသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 

ေလ႔လာသိရွိႏုုိင္မည္႔ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနႏွင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးပံုုစံလည္း မရွိေပ။ 

ေငြေရးေၾကးေရး 

ေငြေၾကးအခက္အခသဲည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအမ်ားစုုအတြက္ လုုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္အလုုိ႔ငွာ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီး 

တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွ ိစီးပြားျဖစ္လုုပ္ကိုုင္ၾကေသာ ဘဏ္မ်ားသည္ အစိုုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ 

ေငြးေခ်းရာတြင ္ အခက္အခမဲ်ားရွိေနသည္။ ေငြေခ်းရာတြင ္ အခက္ခဆုုံဲးျဖစ္ေစေသာ အဓိကက်ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မွာ 

ေခ်းေငြတုုိင္းအတြက္ အေပါင္ပစၥည္းထားရွိရန္လိုုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ သေဘာသဘာ၀အရ အေပါင္ပစၥည္းဟုု ဆိုုရာတြင ္

အေဆာက္အဦး၊ ေျမ၊ ဘဏ္အပ္ေငြ၊ ေရႊ၊ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင္႔ ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ 

လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနေသာ အေနအထားအရ ဘဏ္တုုိင္းလိုုလုုိသည္ ေျမႏွင္႔ အေဆာက္အဦးကုုိသာ အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ ္

လက္ခံေလ႔ရွိသည္။ ေခ်းေငြပမာဏမ်ားကုုိ ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္လည္း အေပါင္ပစၥည္းမ်ား၏ မျဖစ္မေနေရာင္းခ်ရမည္႔ေစ်းႏႈန္း 

(ဗိုုက္နာေသာေစ်းႏႈန္း)၏ အၾကမ္းဖ်င္း ၃၀%၀န္းက်င္သာ ျဖစသ္ည္။ ေခ်းေငြမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္းျပန္ဆပ္ရေလ႔ရွိၿပီး 

အတုုိးႏႈန္းမွာ ၁၃% ထက္မနည္းေပ။ အေၾကြးေပးရန္၊ ေခ်းေငြခ်ေပးရန ္ (မည္ေရြ႕မည္မွ်ယုုံၾကည္စိတ္ခ်ရႏုုိင္သည္ကုုိ 

မွတ္တမ္းတင္၊တြက္ခ်က္၍ ယုုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈညႊန္းကိန္းကုုိ) ေဖာ္ျပေပးႏိုုင္သည္႔ အေၾကြးဗ်ဴရိုုလည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင ္ မရွိေသးေပ။ 

ယင္းသုုိ႔ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိသည္႔အတြက္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား 

ေငြထုုတ္မေခ်းႏုုိင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။ 

ဘ႑ာေရးက႑အားလုုံးကုုိၿခံဳငံုုေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးမ်ားအျပင ္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 

ဦးတည္၍ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခကုုိဲ ေျဖရငွ္းေပးႏုုိင္မည္႕ ေခ်းေငြ (၂) မ်ိဳးကုုိ အစိုုးရအေနျဖင္႔ 

ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ပထမတစ္ခုုမွာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားလုုပ္ငန္းမ်ား 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဗဟုုိဌာန ႏွင္႔ အေသးစာႏွင္႔ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိတက္ေရးဘဏ္တုုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 

ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ၎အစီအစဥ္သည္လည္း အေပါင္ပစၥည္းထားရွိရေသာ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး အတုုိးႏႈန္းမွာ ၈.၅% 

ျဖစ္သည္။ ထုုိေခ်းေငြကို ျမန္႔မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္မ ွ ထုုတ္ေပးသည္။ ထုုိေခ်းေငြမ်ားမွာ ျမနမ္ာႏုုိင္ငံရွ ိ ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးဘဏ္ 

(commercial banks)မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူရသည္ႏွင္႔ဆင္ၿပီး၊ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း ပံုုသ႑ာန္မွာလည္းတူသည္။ ကြဲဲျပားခ်က္မွာ 

ပုုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာပံုုစံတင္ရျခင္းႏွင္႔ ရန္ကုုန္ရွ ိ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဗဟုုိဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရျခင္းသာ ျခားနားသည္။ ထုုိသုုိ႔ ရန္ကုုန္ရွ ိ ဗဟုုိဌာနမွ 

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင္႔ ရန္ကုုန္မဟုုတ္ေသာ၊ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လုုပ္ကုုိင္ေသာ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပေပ။ ရန္ကုုနမ္ဟုုတ္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မ ွ

ေခ်းေငြေလွ်ာက္၍ရခဲ႔ဖူးေသာ လုုပ္ငန္းရွင္တစဥ္ီး၏ အဆုုိအရ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး 

ဗဟုိဌာနသုုိ႔ စာရြက္စာတမ္းလုုိအပ္ခ်က္မ်ားတင္ရန္ ၄-၅ ႀကိမ္အထိ သြားခဲ႔ရၿပီး ေခ်းေငြအတြက္ ၅လေလာက္ 

အခ်ိန္ေပးခဲ႔ရသည္ဟုု သိရသည္။98

အစိုုးရမွ ေနာက္ထပ္စီစဥေ္ပးေသာ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္တစ္ရပ္မွာ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

97 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ၀၀၆၊ ၀၁၀။ 

98 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၈။ 
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၎အစီအစဥ္ကုုိ စစ္ကိုင္းတုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လည္ပတ္ေနသည္ကုုိ သိရွိခဲ႔ရသည္။ ယင္းေခ်းေငြကုုိ ပုုဂၢိဳလ္၅ဦးျဖင္႔ 

စုုစည္းထားေသာ အဖြဲ႔အား ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ပံုုစံျဖင္႔ ေခ်းေငြထုုတ္ေပးသည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ 

လုုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား၊ အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ ထုုတ္ေခ်းေပးသည္။ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အေပါင္ပစၥည္းမ်ား 

ထားရွိရန္မလုုိအပ္ေပ။ (အဖြဲ႔၀င ္ (၅) ဦးကသာ တစ္ဦးခ်င္းအလုုိက္ အလွည္႔က်ယူထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားကုုိ မွန္မနွ္ျပန္ဆပ္ရန္ 

အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္)။ ယင္း ေခ်းေငြအစီအစဥ္သည္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားႏွင္႔ 

အလားသ႑န္တူၿပီး က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀ မွ ၆၀ အထိ ေခ်းယူႏိုုင္သည္။ 99  ေခ်းေငြအတြက္ စစ္ကုုိငး္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရမွ 

စိုုက္ထုုတ္သည္။ 100  ေခ်းေငြရယူရန ္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မထမဦးစြာ အစုုိးရေကာ္မတီမ်ားထံမွ ေထာက္ခံစာ ရယူရသည္။ 

ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေသးစားထုုတ္လုုပ္ေရးေကာ္မတီ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔ မိမိလုုပ္ငန္းႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းေကာ္မတီ တုုိ႔ပါ၀င္သည္။ 101  ထုုိေခ်းေငြမ်ားအေပၚ အေပါင္ပစၥည္ယူမထားသျဖင္႔ ျပန္မဆပ္ႏုုိင္၍၊ ျပန္မဆပ္၍ 

ေခ်းေငြဆုုံး႐ႈံႏိုုင္သည္႔ အႏၱရာယ္သည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားဗဟိုု႒ာန၏ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မွ ေခ်းေငြဆုုံး႐ႈံးႏိုုင္သည္႔အႏၱရာယ္  

ထက္မ်ားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိေခ်းေငြမ်ားသည္ အေပါင္ပစၥည္းထားအပ္ထားရေသာ ပံုုမွန္ေခ်းေငြမ်ားကုုိ မည္သုုိ႔မွ် မကပ္ႏုုိင္သည္႔ 

အငယ္စား လုုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိေသာ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ (အတုုိးႏႈန္းမည္မွ် ယူသည္ကုုိေတာ႔ 

မေလ႔လာခဲ႔ရေပ)။ 

အေျခခအံေဆာက္အအုုံမ်ားႏွင္႔ အေျခခ၀ံနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား ႏွင္႔ပတ္သက္၍ (ဥပမာ 

တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာငရ္ြက္ေပးရန)္ အစိုုးရအား လႊမ္းမုုိးႏိုုင္မႈအားနည္းသည္။ သုုိ႔ေသာ္ မၾကာခင္က 

အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား ႏွင္႔ 

စီးပြားေရး၀န္းက်င္အား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ေပးရန္္အလုုိ႔ငွာ အစိုုးရအား ဆက္သြယ္ေျပာဆုုိႏုုိင္သည္႔ 

လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ေဒသႏၱရအဆင္႔၌ အေျခခအံေဆာက္အအုုံမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္တက် 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွၾိကေပ။ မည္သည္႔အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ားကုုိ မည္သည္႔ကာလတြင္ လုုပ္မည္ကုုိ မခန္႔မွန္ႏုုိင္ေပ။ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ 

လမ္း၊ တံတား အခ်ိဳ႕ကုုိ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မွ ေဖာက္လုုပ္၊ တည္ေဆာက္သည္။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရငွ္မ်ားသည္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ေပးရန္၊ ျပဳျပင္ေပးရန ္ သက္ဆုုိင္ရာေကာ္မတီမွတဆင္႔ 

တင္ျပေတာင္းဆုုိႏုုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ကုုန္က်စားရိတ္စုုစုုေပါင္းမ ွ တခ်ိဳ႕တ၀က္ကုုိ ထည္႔၀င္ရသည္။ 

လူေတြ႔ေျဖဆုုိသည္႔ လုုပ္ငန္းရွငတ္စ္ဦးက ယင္းကဲ႔သုုိ႔ အစိုုးရႏွင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတုုိ႔ အတူတကြ စိုုက္ထုုတ္ရသည္မ်ားကုုိ 

စားရိတ္မွ်ေပးရသည္႔ အစီအစဥ္ဟုု ဆုုိသည္။ 102  ဥပမာ၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ေရွ႕မ ွ လမ္းအား ျပဳျပင္လိုုလွ်င္ 

စည္ပင္သာယာမ ွ ကၽြမ္းက်င္လုုပ္သားႏွင္႔ စက္ယႏၱယားမ်ားကုုိ လႊတ္ေပးသည္။ သုုိ႔ေသာ္လုုပ္ငနး္မ်ားသည္ လိုုအပ္ေသာ 

ေဆာက္လုုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုုိ ပံပိုုးေပးရသည္။ အမ်ားသုုံးအေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား ပံပိုုးေပးမႈနည္းေနသည္႔အတြက္ 

ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထျဖင္႔ အစားထုုိး ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္လည္းေတြ႔ရသည္။ ထုုိအထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ေကာင္းေကာင္း 

မရရွိသည္႔အတြက္ ကုုိယ္ပိုုင္မီးစက္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳၾကရျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ အစုုိးရမွ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 

ပံပိုုးေပးမႈအားနည္းျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေျပာစရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ဤစာတမ္းႏွင္႔ 

သက္ဆိုုင္ေသာ အတုုိင္းအတာထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္အလုုိ႔ငွာ အက်ယ္မခ်ဲ႕ေတာ႔ေပ။ 

စည္ပင္သာယာမ ွ လုုပ္ကုုိင္ေဆာငရ္ြက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ထိေရာက္မႈသိပ္မရွေိသးေပ။ ကုုမၸဏီတစ္ခုု၏ အဆုုိအရ 

(စည္ပင္သာယာခြန္ေကာက္ခံေသာ္လည္း) စည္ပင္သာယာသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်၀နေ္ဆာင္မႈေပးျခင္း မရွိေသးပ ဲ အမႈိက္မ်ားကုုိ 

99 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၀။ 

100 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၀။ 

101 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၀။ 

102 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၇။ 
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ကုုိယ္႔အစီအစဥ္ႏွင္႔ကုုိယ္ ပစ္ေနရသည္ဟုု သိရသည္။ 103  ၀န္ေဆာင္မႈည႔ံဖ်င္းျခင္းကုုိ လုုပ္ငန္းမ်ားက စတ္ိပ်က္ၾကေသာ္လည္း 

လုုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သာ လွ်ပ္စစ္မီးမွနမ္ွနမ္လာသည္႔ ျပႆနာမွလြဲ၍ အျခားႀကီးႀကီးမားမားေသာျပႆနာမရွိဟုု ဆုုိၾကသည္။ 

ပုဂုၢလိကလုုပင္နး္-အစိုးုရ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးလုုပ္ေဆာင္ခ်ိနမ္ွစ၍ ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကားဆက္ဆံေရးသည္ တုုိးတက္ေျပာင္းလဲ 

လာသည္ဟုု ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား တညီတညြတ္တည္း ထြက္ဆုုိၾကသည္။ လုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕က ယခုုအခါတြင္ 

အစိုုးရအေနျဖင္႔ ပိုု၍ပြင္႔လင္းလာသည္ဟုု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။104 တစ္ခ်ိဳ႕က သူတုုိ႔သည္ အစိုုးရႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္ဆံစရာရွိလွ်င္ 

အရင္ကထက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေတြ႔ဆုုံခြင္႔ရလာသည္ဟုု ဆုုိၾကသည္။ 105  လက္ရွိအစိုုးရလက္ထက္၏ 

အႀကီးမားဆုုံးေျပာင္းလဲမႈသည္ မ်ားစြာေသာေကာ္မတီမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ ၎တုုိ႔သည္ အစိုုးရႏွင္႔ 

လုုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေပါင္းကူးေပးရာေရာက္သည္။ 

လူေတြ႔ေမးျမန္းထားသူမ်ားမွ ေဖာ္ျပေသာ ေကာ္မတီမ်ားထဲတြင္ အဖြဲ႔အစည္းေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ 

ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္စမီံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတုုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 106

ေနာက္ဆုုံးေကာ္မတီသည္သာ ေျဖဆုုိသူမ်ားက ရွင္ရငွ္းလင္းလင္းေဖာ္ျပႏုုိင္စြမ္းရွၿိပီး၊ ၎ေကာ္မတီ၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ 

လူမႈေရးႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈကုုိ ျမွင္႔တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၊ စည္ပင္သာယာႏွင္႔ 

ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား တံတားထုုိးေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ 107  သုုိ႔ေသာ္လည္း လူေတြ႔ေမးျမန္းရာ၌ 

ေျဖဆုုိသူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေရးသူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း က်န္ေသာေကာ္မတီမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင္႔ အခန္းက႑မ်ားကုုိ 

ရွင္ရွင္းလင္းလင္း သေဘာမေပါက္သလုုိ၊ သူတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ား မည္မွ်ထိ သက္ေရာက္သည္၊ ေရာပြမ္းသည္ကုုိ 

မသိရေပ။    

အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေကာ္မတီမ်ားသည္္ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား 

ပံ႔ပိုုးေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ေတာင္းဆုုိစရာ လမ္းေၾကာင္းတခုု ျဖစ္လာသည္႔အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ 

ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုသည္ သူ၏လုုပ္ငန္းနံေဘးရွ ိ လမ္းအား 

တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အစိုုးရအားျပဳျပငေ္ပးေစလိုုလွ်င္ ေကာ္မတီမ်ားကုုိ စ၍ဆက္သြယ္ရမည္။ ေကာ္မတီမ ွလက္ခံလွ်င္ 

တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုုးရ၀နႀ္ကီးမ်ားရံုုးသုုိ႔ အဆုုိတင္သြင္းေပးသည္။ 108  စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ (၁) 

ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ (တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ယခုုအခါ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားကုုိ 

ထုုတ္ေပးႏိုုင္ၿပီ ျဖစ္သည္)၊ (၂) ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးရန္၊ လုုပ္ကိုုင္ရည္္စြမ္းအားျမွင္႔တင္ေပးရန ္ (တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွငမ္်ားကုုိ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ စီမံေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္း၊ ႏိုုင္ငံျခားသို႔ 

ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေစရန္အတြက္ ေစလႊတ္ျခင္း စသည္တုုိ႔ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္)  စသည္တုုိ႔ကုုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

ေကာ္မတီမ်ားမွ တဆင္႔ အစိုုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆုုိႏုုိင္သည္။109

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ အစိုုးရၾကားဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားထဲမွ ေနာက္တစ္ခုုသည္ 

စက္မႈဇုုန္စမီံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ သက္ဆိုုင္သည္။ ယခုုအခါ စက္မႈဇုုန္မ်ားသည္ စက္မႈ၀န္ႀကီး႒ာနေအာက္တြင ္တုုိက္ရိုုက္မရွိပ ဲေကာ္မတီ ၂ခု ု

103 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၉ ။ 

104 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၈။ 

105 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၈။

106 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၀။

107 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၂။ 

108 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၀။

109 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၀။
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မွ ကုုိင္တြက္ေဆာင္ရြက္သည္။ ပထမေကာ္မတီမွာ စက္မႈဇုုန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီျဖစၿ္ပီး ၎ကုုိ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ 

လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စက္မႈ၀န္ႀကီးမ ွ ဥကၠ႒အေနျဖင္႔ စီမံေဆာငရ္ြက္ေနသည္။ ဒုုတိယ ေကာ္မတီမွာ စက္မႈဇုုန္စမီံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီျဖစၿ္ပီး 

စက္မႈဇုုန္မ ွ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ စက္မႈဇုုန္စီမခံန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၌ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားစြာရွိၿပီး၊ ၎တုုိ႔အား 

ေကာ္မတီခြဲငယ္မ်ားျဖင္႔ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္သည္။ စက္မႈႀကီးၾကပ္သည္ စက္မႈဇုနု္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင္႔ 

တုုိက္ရုုိက္အဆက္အဆံရွိသျဖင္႔ စက္မႈ၀နႀ္ကီး႒ာနမွ ေပၚလစ ီ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလွ်င္ စက္မႈဇုုန္စီမခံန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက 

စက္မႈဇုုန္လုုပင္န္းရွငမ္်ားကုုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည္။110 ေကာ္မတီခြဲငယ္မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းမ်ားဆီသုုိ႔ လွွွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္၊ 

အစိုုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ပိုုေကာင္းလာေအာင္ ပံ႔ပိုုးရန္ ေတာငဆုုိ္ရာ၌ ကူညီပံပိုုးေပးသည္။ စက္မႈဇုုန္စမီံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ 

ေထာက္ခံစာသည္ စက္မႈဇုုန္အတြင္းရွွိ လမ္းမ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖိုု႔ ေတာင္ဆုုိရာ၌လည္း လိုုအပ္သည္။ 

စက္မႈဇုုန္လုုပင္န္းရွငမ္်ားမွ စက္မႈဇုုန္စီမခံန္႔ခြဲမႈအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံထားၿပီး လမ္းျပငျ္ခင္း၊ ထရန္ေဖာ္မာ 

အသစ္လဲျခင္း စသည္႔ လုုပ္ငန္မ်ားတြင္ ျပန္လည္သုုံးစြဲသည္။ 111  စက္မႈဇုုန ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ အစိုုးရႏွင္႔ 

ပံုုမွန္ထိေတြ႔ေလ႔ရွိၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား၊ လူမႈေရးလုုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေတြ႔ဆုုံေလ႔ရွိသည္။112

လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုသည္ ေကာ္မတီမ်ားရွိလာျခင္းႏွင္႔ အစိုုးရသည္ ေယဘူယ်အားျဖင္႔ ပြင္႔လင္းလာသည္ကုုိ ႀကဳိဆုုိၾကေသာ္လည္း၊ 

အစိုုးရ၏ စီးပြားေရးရာအုုပ္ခ်ဳပ္လုုပ္ကုုိင္ပံုုကိုု ၀န္ဖန္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ လုုပ္ငန္းရငွ္တစ္ဦး၏ အဆုုိအရ ေကာ္မတီမ်ား၏ 

အဓိကအလုုပ္သည္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 113  ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားသုုံး အေျခခအံေဆာက္အအုုံမ်ားကုုိ 

ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထ ပိုုမိုုေကာင္မြန္ေအာင္လုုပ္ေဆာင္ရာ၌ပင ္ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေတာင္းခံေနရေသးသည္။ 114

ေကာ္မတီမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္သူမ်ားေထာက္ျပသည္႔ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဒီမိုုကေရစီဆန္သည္႔ 

ပံုုေပၚေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် ဖြဲ႔စည္းထားသည္ မဟုုတ္ေပ။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ အမ်ားစုုသည္ 

(ေကာ္မတီအားလုုံးေတာ႔မဟုုတ္ေပ) အစိုုးရမွ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသည္က မ်ားသည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 

၎ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္႔ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္႔ နီးနီးကပ္ကပ္တြင ္ ရွိၿပီး ကုုိယ္စားျပဳေပးသည္ဆုုိေသာ္လည္း၊ သူတုုိ႔ကုုိ 

ကုုိယ္စားျပဳခံရမည္႔သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေပ။  

110 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၄။

111 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၆။

112 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၉။

113 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၉။

114 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၂၉။
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အခနး္ (၅)၊ အဓကိက်ေသာေတြ႔ရွခိ်ကမ္်ား

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအတြက္ ေဒသစီးပြားေရးအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ခက္ခမဲႈရွိေသာ္လည္း 

ေကာင္မြနမ္ွန္ကန္ေသာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကုုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုုင္ခဲ႔သည္။ သုုိ႔ေသာ္ တဖက္တြင္ ႏွစ္၅၀ ၾကာ 

တည္တံ႔ခဲ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းအစဥ္အလာႏွင္႔ မက္လုုံးေပးသည္႔ပံုုစံ (incentive structure) မွာ 

ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲရန ္ မျဖစႏုုိ္င္ေပ။ ထုုိသုုိ႔ေျပာင္းလဲႏိုုင္ရန္မျဖစ္ႏ္ုုိင္သလုုိ၊ လုုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အားမေပးေပ။ 

ယခင္အစိုုးရမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုံ၊ လုုပ္ကုုိင္ေဆာငရ္ြက္ပံုုမ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည္႔ပံုုစံမ်ားမွာ 

ေဒအႏၱရအဆင္႔တြင ္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ (အေျပာင္အလဲသည္ ေအာက္ေျခအဆင္႔သုုိ႔ လုုံလုုံေလာက္ေလာက္ 

မေရာက္ႏုုိင္ေသးသည္ကုုိဆုုိလုုိသည္)။ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္္ငန္းမ်ားသည္ 

သမၼတရံုုး၀န္ႀကီးရံုုး၊ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး႒ာနမ်ား စသည္႔ အထက္အဆင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ႔သည္မ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။  အထက္အဆင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အားသြန္ခြန္စိုက္ု လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ 

သံသယကင္းသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေႏွာင္႔ေႏွးႀကံ႕ၾကာမႈမ်ားရွိေနသည္။ ထုုိသုုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရွိန္အဟန္ျဖင္႔ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းႏွင္႔လည္း အတ္ုုိင္းအတာတခုုထိ သက္ဆိုုင္သည္။ 

အထက္မွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရာွးေနရေသာ ျပဳျပငေ္ျပာင္လဲေရးႏွင္႔ ေအာက္ေျခတြင ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရေသာ အရာရွိ၊ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေျခေနကုုိ အရွိအတိုုင္း႐ႈျမငၾ္ကည္႔လွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးမ်ားႏွင္႔ ေခါက္ရိုုးက်ိဳးေနေသာ စိတ္အေျခခံမ်ား 

ေအာက္ေျခအဆင္႔၌ ေျပာငလဲ္လာဖိုု႔လိုုေနေသးသည္မွာ အံ႔ၾသစရာေတာ႔မရွိေပ။ ထုုိနည္းတူစြာ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္မ်ား၏ အဓိကအခက္အခမဲ်ားကုုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခ်ိဳ႕ကသာ ေျဖရွင္းေပးႏိုုင္ေသးသည္။ 

စည္ပင္သာယာလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေဒသအစိုုးရမ်ားသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ေပးၿပီး၊ ေကာ္မတီအသစ္မ်ာ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ေသာ္လည္း 

ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္မ်ားႏွင္႔ ေဒသအစိုုးရတုုိ႔ၾကား ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားမွာ 

မေျပာင္လဲေသးေပ။ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရငွ္တစ္ဦး၏ အဆုုိအရ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔တြင္ အေျပာင္းအလဲ 

လုုံး၀မရွိဟုု သိရသည္။ 115  ေဒသအစိုုးရမ်ားတြင္ လာဘ္စားသည္႔အစဥ္အလာ ၾကာျမင္႔စြာ တည္ရွိေနခဲ႔သျဖင္႔ ၎တုုိ႔သည္ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုုးရ မဟုုတ္ေသးဟုု လုပ္ငန္းရွင္တစဥ္ီးက ဆုုိသည္။ 116  လုုပ္ငန္ရွငမ္်ားအဆုုိအရ 

လက္သိပ္ထုုိးရန္လုုိေနေသးေၾကာင၊္ အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ နည္းလမ္းမက်ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားကုုိ တုုိင္တန္းႏိုုင္ေသာ္လည္း၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔မ်ား၌ 

လက္ခံေျဖရငွ္းႏုုိင္စြမ္းမရွေိပ။ 117  (ဗဟုုိအစိုုးရ၏ ဦးစီး႒ာနမ်ားသည္လည္း တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ား၏ 

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေပ)။   

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ား လႊေဲပးျခင္းကုုိ လုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မတူညီေသာ တုုန္႔ျပန္မႈမ်ား 

ေတြ႔ရသည္။ တဖက္၏ အဆုုိအရ တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရဖြဲ႔စည္းပံုုတြင္ ေနာက္ထပ္ 

အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ု တုုိးလာသလုုိ ျဖစ္ေနသည္။ လုုပ္ငန္းရွင ္ တစ္ဦး၏ စကားအရ ေဒသအစိုုးရမ်ားႏွင္႔ 

ဗဟုုိအစိုုးရမ်ားၾကား မည္သူကမည္သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ လုုပ္ပိုငု္ခြင္႔ရွိသည္ဆုုိေသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္႔ အာဏာမ်ား 

တိတိပပမရွိေပ။ သုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအသစ္တစ္ခုု တုုိးလာသည္သာ အဖတ္တင္သည္ဟုုဆုုိသည္။ 118

အျခားတဖက္တြင္မူ ေဒသအစိုုးရမ်ားေၾကာင္႔ အစိုုးရႏွင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ား ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုုင္ေသာ ေကာ္မတီအသစ္မ်ားကဲ႔သုုိ႔ 

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ယခုုေပၚထြက္လာေသာ စံနစ္တစရ္ပ္သည္ 

ေအာက္ေျခမွအေပၚသုုိ႔ဆက္သြယ္သည္႔ (ေအာက္ေျခကုုိ အားျပဳ၍ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ပံုုေဖာ္ေပးသည္႔ စနစ္တစ္ရပ)္ 

115 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၆။

116 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၆။

117 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၁၆။

118 လေူတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ၀၀၄။
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မဟုုတ္ေသးေသာ္လည္း၊ န၀တ-နအဖ ေခတ္မ်ားႏွင္႔ ယွဥ္လွ်င္ အထက္မွေအာက္သုုိ႔ စီစဥ္ညႊနၾ္ကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

နည္းလာသည္။  

ေဒသအစိုုးရမ်ားၾကား တုုိးတက္မႈမ်ားရွိလာေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ ေရရွည္ဆန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းပိုုင္းလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း (institutional reorientations) (၂) ရပ္ကုုိ 

ျပင္ဆငေ္ျပာင္းလဲရန ္ လုုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္လာႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အခရာက်သည္။ ထုုိအထဲမွ အစိုုးရယႏၱယား (ဗ်ဴရိုုကေရစ)ီ ႏွင္႔ 

ႀကိဳးနီစံနစ္မ်ားကုုိ ေျဖေလ်ာ႔ေပးရနလိုုုု္အပ္ၿပီး အစိုုးရေနျဖင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေရးတြင ္ထဲထဲ၀င္၀င္ မပါ၀င္ရန္လိုုအပ္သည္။ 

ယခုုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ထိ အေသးစား၊အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း၊ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမငမ္ႈသည္ အစိုုးရ၏ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ 

အေပၚတြင ္ မူတည္ေနသည္ဆုုိေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံေနသည္။ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေစရန ္ ပံပိုုးကူညီမႈမ်ားသည္ အသုုံး၀င္ေသာ္လည္း၊ လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္စြမ္းရည္ျမင္႔ေသာ၊ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ 

စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုုိ အစားထုုိးေပးႏိုုင္စြမ္း မရွိေပ။ ထုုိ႔ျပင ္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ 

တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုုပင္န္းမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ 

၎မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အစိုုးရ၏အခန္းက႑ေမွးမိွန္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေလ႔မရွိပ၊ဲ 

အစိုုးရပါ၀င္မႈမ်ားေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေလ႔ရွိသည္။ ဒုုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အစိုုးရဌာနမ်ားသည္ ကုုိယ္က်ိဳးရွာသည္႔ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားေပးႏုုိင္စြမ္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္။ ေဒသႏၱအစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမ်ားကုုိ အလြဲသုုံးစားလုုပ္ၿပီး ကုုိယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနသည္ဟုု လုုပ္ငန္းရွငမ္်ားက 

ၿငီးညဴေလ႔ရွိၾကသည္။ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ခလစာမ်ား နိမ္႔ပါးျခင္းႏွင္႔ အခြန္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အားနည္းျခင္းတုုိ႔ေၾကာင္႔ အဂတိလုုိက္စားမႈမ်ားျဖစေ္ပၚေနသည္မွာ အထူးအဆန္းေတာ႔မဟုုတ္ေပ။ သုုိ႔ေသာ္ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

အက်င္႔ပ်က္ခ်စားျခင္းသည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မူ အႀကီးအက်ယ္ဒုုကၡေရာက္ေစသည္႔ 

အရာျဖစ္ေနသည္။         
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အခနး္(၆)၊ အၾကျံပဳတိုကုတ္ြနး္ခ်ကမ္်ား

ဤစာတမ္းတြင ္အၾကံျပဳတုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားစြာ တင္ျပထားသည္။119 တစ္ခ်ိဳ႕တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစၿ္ပီး သေဘာသဘာ၀အားျဖင္႔ လုုပ္ေဆာင္ရန ္ ခက္ခ၍ဲၾကန္႔ၾကာတတ္သည္။ က်န္သည္႔ 

အၾကံျပဳတုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ လုုပ္ေတြ႕ပိုုက်ၿပီး အလွ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္႔ အေနအထားမ်ား 

ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ၎တုုိ႔၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ အတုုိင္းအတာအားျဖင္႔ နည္းႏိုုင္သည္။ အႀကံျပဳတုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုုိ 

အပိုုင္းမ်ားခြဲ၍ တင္ျပထားသည္။  

အဖြဲ႔အစည္းဆုုိငရ္ာ လုုပထုုံ္းလုုပန္ည္းအား ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲျခငး္ 

 စးီပြားေရးလုုပင္နး္မ်ားအေပၚ လုုပပ္ိုငုခ္ြင္႔အာဏာ သက္ေရာက္ေသာ အစိုးုရအဆင္႔ အသီးသီး၏ အခနး္က႑ႏွင္႔ 

တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုုိ ရငွး္လငး္ေအာင္ ျပဳလုုပျ္ခငး္ - စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းႏွင္႔အစိုုးရၾကား လက္ရွိဆက္ဆံေရးသည္ 

မရွင္းမလင္း ျဖစေ္နၿပီး အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္သည္႔အစိုုးရ အဆင္႔၊ အဖြဲ႔အစည္းက 

တာ၀န္ယူ ေဆာာင္ရြက္ေနသည္မာွ မကြဲျပားပ ဲျဖစေ္နသည္။   

 တုုိငး္ေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုးုရမ်ား၏ လုုပပ္ိုငုခ္ြင္႔အာဏာ မ်ားကုုိ ရငွး္ရငွး္လငး္လငး္ သတ္မတ္ွေပးျခငး္ - 

တုုိင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔၏ သီးျခား၀န္ႀကီးမ်ား  (ျပည္ေထာင္စု၀ုန္ႀကီးမ်ားမဟုုတ္) 

ေပၚထြန္းလာေသာ္လည္း တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၀န္ႀကီးမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမွာမူ ေလ်ာ႔တိေလ်ာ႔ရဲ 

ျဖစ္ေနသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀နႀ္ကီးမ်ားသည္ အပိုုထြက္လာေသာ 

အတားအဆီး တစ္ခုုပမာ ျဖစ္ေနသည္။ ေဒသ၀န္ႀကီး အသီးသီး၏ တာ၀န္ႏွင္႔ ၀တၱရားမ်ားကုုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အေနျဖင္႔ မည္သည္႔ကိစၥအတြက္ 

မည္႔သည္႔႒ာန၊ အစိုုးရအဆင္႔ကိုု ဆက္သြယ္ရမည္ကုုိ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသ၀နႀ္ကီးမ်ားအတြက္လည္း 

မလိုလားအပ္ေသာ ၀န္ထုုပ္၀န္ပိုုးမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။

 ေဒသအစိုးုရမ်ားသုုိ႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစးီပြားေရးလုုပင္နး္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ လုုပပ္ိုငုခ္ြင္႔အာဏာမ်ား 

ဆထက္တုိးေပးအပျ္ခငး္ - အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ အစိုုးရအဆင္႔ကုုိ 

နီးနီးကပ္ကပ္အေနအထားသုုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေငြကုုန္ေၾကးက် 

သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေဒသႏၱရရွိလုုပ္ငန္းမ်ားမ ွ နီးနီးကပ္ကပ္ ေျပာဆုုိတိုုက္တြန္းႏိုုင္သည္႔ 

အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔လည္း အစိုုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး ျမွင္႔တက္လာမည္ျဖစသ္ည္။  

 အစိုးုရ၏ ေပၚလစခီ်မတ္ွျခငး္ႏွင္႔ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခငး္တုုိ႔တြငလ္ည္ ရငွး္လငး္စြာ အသိေပးလုုပေ္ဆာငျ္ခငး္ - 

ေပၚလစီအခ်ိဳးအေကြ႔မ်ားႏွင္႔ ေရေရရာရာမရွိေသာ အစိုုးရ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ပုုဂၢလိကရင္ႏီွးျမွုပ္ႏံွမႈမ်ား 

ေလ်ာ႔နည္းသြားႏိုုင္သလုုိ၊ အက်ိဳးသိပ္မရွိေသာ (သုုိ႔ေသာ္ ေပၚလစီအခ်ိဳးအေကြ႔မ်ားတြင္ သိပ္မထိခိုုက္ႏိုုင္ေသာ) 

စီးပြားေရးက႑မ်ားသုုိ႔ ရင္ႏီွးျမပွ္ႏံွမႈမ်ား ေရာက္ရွိသြားႏိုုင္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပၚလစီ၀န္းက်င္ကုုိ 

ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင္႔ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင္႔ ကုုန္ထုုပ္စြမ္းအားကုုိ ျမင္႔မားလာေစမည္ျဖစ္သည္။   

 ပုဂုၢလိကလုုပင္နး္မ်ားႏွင္႔ အစိုးုရၾကား ဆက္ဆံေရးအားတုုိးတက္ေကာငမ္ြနေ္စရန ္ ျပည္သူ႔၀နထ္မး္မ်ားအား 

စြမး္ေဆာငရ္ည္ျမင္႔မားလာေအာင ္တုုိငး္ေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔႔၌ လုုပကုုိ္ငေ္ဆာငရ္ြက္ေပးျခငး္။  

လုုိုုငစ္င၊္ ေထာက္ခစံာႏွင္႔ ပါမစမ္်ား 

119ကမၻာဘဏ္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္စီးပြားေရးလပု္ငန္း လပု္ကိငု္ျခင္း အစီရင္ခစံာတြင ္SME မ်ားအတြက ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ နားလည ္

သေဘာေပါက္ျခင္း အမည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ပါ၀င္ၿပီး၊ SME မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက ္မ်ားစြာ အသံုး၀င္ေသာ 

အၾကံျပဳတိကုတ္ြန္းခ်က္မ်ားပါ၀ငသ္ည္။ ယခစုာတမ္း၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင ္၄င္းတို႔ကိ ုထပမ္ံျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည။္  
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 လုုပင္နး္လုုိငစ္ငေ္လ်ာက္ထားျခငး္၊ ေဆာက္လုုပေ္ရးပါမစ ္ ရယူျခငး္ ႏွင္႔ ေျမပိုငုရ္ငွ ္ အလႊအဲေျပာငး္လုုပျ္ခငး္တုုိ႔တြင ္

မ်ားျပားလွေသာ ေထာက္ခစံာႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ား မ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခငး္ - ေလာေလာဆယ္တြင္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အာဏာပိုုင္မ်ားထံမွ ေထာက္ခစံာမ်ားစြာ ရယူေနၾကရသျဖင္႔ အခ်ိန္ကုုန္ၿပီး၊ 

ေငြကုုန္ေၾကးက်မ်ားသည္။ ေထာက္ခံစာယူရသည္႔ကိစၥသည္ ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အမ်ားသေဘာဆႏၵအား 

အေရးထားျခင္းကုုိ ျပသရာေရာက္၍ သိပ္မထူးဆန္းေသာ္လည္း ၎အား ကုုိယ္က်ိဳးရွာရန္အတြက္ 

အသုုံျပဳေနသည္ကမ်ားသည္။ 

 ေပါငး္သငး္ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေျခခသံည္႔ ခြင္႔ျပဳမႈမသွည္ ပံုုစတံက်ရွေိသာ၊ ပြင္႔လငး္ျမငသ္ာေသာ၊ ဥပေဒအေပၚ 

အေျခခေံသာ ခြင္႔ျပဳခ်က္သုုိ႔ ဥးီတည္ေပးျခငး္ - လက္ရွိလုုိုုင္စင္လုုပကုုိ္င္ေဆာင္ရြက္သည္႔ပံုုစံသည္ လုုပ္ငန္းက႑အလိုုက္ 

မတူညီေသာ အဟန္႔အတားမ်ားရွိေနသည္။ တခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းအားလုုံးလုုိလုုိ အဟန္႔အတားမ်ား 

ေတြ႔ႀကံဳေနရၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အတားအဆီးနည္းသည္။ ထုုိသုုိ႔ က႑တစ္ခုုႏွင္႔တစ္ခုုၾကား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ 

လိုုအပ္ခ်က္မ်ား မညီမွ်မႈတုုိ႔ေၾကာင္႔ လုုပ္သားႏွင္႔ အရင္းအႏွီးမ်ား၏ ခြဲေ၀အသုုံးခ်မႈတြင္ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစျခင္း၊ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုု အားေပ်ာ႔ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးက႑တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ စုုၿပံဳတုုိးျခင္းမ်ားကုုိ ျဖစ္ေစသည္။ ဥပေဒအေပၚအေျခခံေသာ 

လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းျဖင္႔ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မည္သည္႔စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမဆုုိ စီးပြားေရးလုုပ္ကုုိင္ရာတြင္ 

ျပ႒ာန္းထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုုုိ ျပည္႔မွီသေရႊ႕  လိုုင္စင္ရယူႏုုိင္ရမည္ ျဖစၿ္ပီး၊ လိုုင္စင္အတြက္ 

လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိလည္း   လက္ေတြ႔က်ေသာ အနည္းဆုုံးအေနအထားသုုိ႔ ေလ်ာ႔ခ်ေပးသင္႔သည္။   

 မည္သည္႔စးီပြားေရးက႑မဆုုိ လုုိငစ္ငထုု္တ္ေပးသည္႔ လုုပပ္ိုငုခ္ြင္႔အာဏာအား တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုးုရမ်ား၏ 

စည္ပငသ္ာယာ၀နႀ္ကီးဌာနႏွင္႔ (၎၏ ေအာက္ရွ ိ စည္ပငသ္ာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားသုုိ႔) လႊေဲျပာငး္ေပးျခငး္ - 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ာမွ လုုိင္စင္ရယူျခင္းသည္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး၊ ဗဟုုိအဆင္႔ အစိုုးရဌာနမ်ားမ ွ

လုုပ္စင္ရယူရျခင္းထက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ နည္းသည္။ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ခြင္႔ျပခ်က္မ်ား၊ 

ေထာက္ခံစာမ်ားလိုုအပ္ေသာ စက္ရံုုမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးဆုုိင္မ်ား စသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ သက္ဆုုိင္ရာ 

က႑အလိုုက္မွ အစိုုးရဌာနမ်ားမွ ၾကည္႔႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာ၀နႀ္ကီးဌာန သုုိ႔မဟုုတ္ 

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားသုုိ႔ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကုုိ ေပးပိုု႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး စည္ပင္သာယာမ ွ လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးသင္႔သည္။ 

ထုိုုိသုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ပံုုသာ ေျပာင္းလဲလုုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လည္ပတ္ပံုုံမွာ 

ျပည္ေထာငစ္ုု၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား၏ ေဒသဆိုုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားမ ွ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွ ိ ရံုုးခ်ဳပ္သုုိ႔ 

ဦးစြာတင္ျပရနျ္ဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္က်လာေသာအခါ တိုုင္းေဒႀကီး သုုိမဟုုတ္ ျပည္နယ္ စည္ပငသ္ာယာ၀န္ႀကီး 

သုုိ႔မဟုုတ္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ရံုုးမ်ားသုုိ႔ လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးႏုုိင္ရန ္အလုုိ႔ငွာ လႊေဲျပာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။    

 အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစးီပြားေရးလုုပင္နး္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳ းတုုိးတက္ေရး ဥပေဒၾကမး္မ ွ ေပးအပထ္ားေသာ 

အက်ိဳ းခစံားခြင္႔မ်ားကုုိ ရရွႏုုိိငရ္နအ္တြက္ အသစတုုိ္းလာေသာ မတ္ွပံုုတငလိုု္အပခ္်က္ကုုိ ပယ္ဖ်က္ရနအ္လုုိ႔ငာွ 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစးီပြားေရးလုုပင္နး္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳ းတုုိးတက္ေရး ဥပေဒၾကမး္အား ျပနလ္ည္ျပငဆ္ငျ္ခငး္ - 

အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားဗဟုုိ႒ာန (ႏွင္႔ ၎လက္ေအာက္ရွိ ေအဂ်င္စီရံုုးခြဲမ်ား၌) မွတ္ပံုုတင္ေစျခင္းသည္ 

လက္ရွိမွတ္ပံုုတင္ျခင္း၌ အလုုပ္ပိုုျခင္း၊ ေငြပိုုကုုန္ျခင္းမ်ားကုုိ ျဖစေ္စမည္။ မွတ္ပုုံတင္ထားေသာ အေသးစားႏွင္႔ 

အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးသည္ စည္ပင္သာယာမ ွလိုုင္စင္ယူထားသည္ျဖစေ္စ၊ ျပည္ေထာင္စုု၀နႀ္ကီးဌာန 

တစ္ခုုခုုမ ွ လုုိင္စင္ယူထားသည္ျဖစေ္စ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဥပေဒအရ 

ေပးအပ္ထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားကုုိ ရရွိသင္႔သည္။    

 ေက်းလက္ေဒသရွ ိ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပင္နး္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လိုုငစ္ငမ္်ားကုုိ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပင္နး္ႏွင္႔ 

ေက်းလက္ဖြ႔ံၿဖိဳ းတုုိးတက္ေရး၀နႀ္ကီးဌာနမ ွ ခ်ဳပကုုိ္ငမ္ႈေလ်ာ႔ခ်၍ တုုိငး္ေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္စည္ပငသ္ာယာ၀နႀ္ကီးဌာနသုုိ႔ 

လုုပပ္ိုငုခ္ြင္႔အာဏာေပးအပျ္ခငး္ - ယင္းကဲ႔သုုိ႔ ေျဖေလ်ာ႔ လိုုက္ျခင္းအားျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုတည္းေအာက္တြင္ ထားရွိရာေရာက္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုုႏွင္႔ 

တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔အာဏာမရွင္းလင္းမႈမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိလုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စည္ပင္သာယာအင္အားႏွင္႔ လြယ္လြယ္ကူကူလိုုင္စင္ခ်ေပးႏိုုင္မႈ လုုပ္ထုုံးမ်ားကုုိ 
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ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔   တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာ၀နႀ္ကီးဌာနသည္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားစီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုုင္စင္ခ်ေပးျခင္းကုုိ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ရန ္အသင္႔ေတာ္ဆုုံး အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။     

 လိုုငစ္ငယူ္သည္႔အခါ မည္မွ် ကုုနက္်မည္ဆုုိသည္ကုုိလည္း ရငွး္ရငွး္လငး္လငး္သိရွႏုုိိငရ္နအ္တြက္ လုုိငစ္ငႏ္ႈနး္ထားမ်ားကုုိ 

ထုုတ္ျပနၿ္ပးီ အမ်ားျမငသ္ာေအာင ္ ေဖာ္ျပေပးျခငး္ - လိုုင္စင္အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္းႏွင္႔ ၎အခမ်ားအား 

အသုုံးျပဳမႈမ်ားကုုိ အေသးစားႏွင္႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္၍ 

လုုိင္စင္အခြန္အခမ်ားကုုိ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထုုတ္၀န္ပိုုးမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။  

 က႑ေပါငး္စံုုမ ွ လုုပင္နး္လိုုငစ္ငမ္်ားအတြက္ ကုုနက္်စားရတ္ိမ်ားကုုိ က႑တစခ္ုႏွုင္႔ တစခ္ုအုၾကား သငတ္င္႔မွ်တေအာင ္

ခ်နိဆ္၍ အမ်ားသိေအာင ္ထုုတ္ျပနေ္ပးျခငး္။ 

အခြနေ္ကာက္ချံခငး္ 

 အခြနစ္နစတ္ြင ္ တာ၀နယူ္၊ တာ၀နခ္မံႈ အားေကာငး္လာေအာင ္ ေဆာငရ္ြက္ျခငး္ - လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း အစိုုးရအေနျဖင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ားကိုု 

ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ ပ်က္ကြက္ေနတတ္သည္။ သုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ မၾကာခဏ ၿငီးညဴၾကၿပီး ေပးေဆာင္ထားေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား 

မည္သည္႔ေနရာမ်ားတြင္သုုံး၍၊ မည္သည္႔ေနရာသုုိ႔ေရာက္သြားသည္ကုုိ သိခ်င္ေနၾကသည္။ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ 

အစိုုးရ၀န္ေဆာငမ္ႈသည္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေၾကာင္း ျပသႏုုိင္ရန ္အေရးႀကီးသည္။ 

 တုုိငး္ေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုးုရမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ အခြနေ္ကာက္ခႏုိံငစ္ြမး္ကုုိ ျမငွ္႔တငေ္ဆာငရ္ြက္ျခငး္ - 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ေျမခြန္ႏွင္႔ ယစ္မ်ိဳးခြန္အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုုိ 

စည္းၾကပ္ရန ္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ရရွိထားသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔၌ အခြနေ္ကာက္ခံႏုုိင္သည္႔ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုုင္ဆိုုင္လာလွ်င္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ျခင္းအား အားေပးရာေရာက္သလုုိ၊ ဗဟုုိမွခ်ဳပ္ကုုိင္ေသာ 

အရာရွိအမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ ေထြအုုပ္မ်ားအေပၚ မူခိုုေနရသည္မ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။   

 အခြနအ္ရာရွမိ်ားအတြက္ တံစိုးုလက္ေဆာငရ္ရွႏုုိိငေ္သာ အခြင္႔အလမး္မ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ရန ္ - ေလာေလာဆယ္၌ 

အခြန္စနစ္တြင ္ အခြန္အေရွာငတိ္မ္းမႈမ်ားကုုိ အားေပးသည္႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ 

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရန ္

စဥ္းစားသင္႔သည္။   

o အေရးပါေသာ၊ အဓိကက်ေသာ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားကုုိ တုုိးျမွင္႔ျခင္း၊ 

o အခြန္ေရွာင္တိမ္းျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယုုူျခင္းဆုုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုုိ တုုိးျမွင္႔ျခင္း၊ 

o စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္႔တင္႔မွ်တေသာ၊ ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျပ႒ာန္းရန္ႏွင္႔ 

ထမ္းေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ အခြန္စံနစ္ျဖစ္လာေအာင္ ျပန္လည္ျပငဆ္င္ျခင္း။   

 ကုုနသ္ြယ္ခြနကုုိ္ ပယ္ဖ်က္၍ ထပတုုိ္းတနဖ္ိုးုခြန ္ (value added tax) ျဖင္႔အစားထုုိးျခငး္ - ကုုန္သြယ္ခြန္သည္ 

အေဘာတရားအရ ထပ္တုုိးတန္ဖိုုးခြန္ႏွင္႔ ဆင္တူၿပီး ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈတေလ်ာက္ သြင္းအားစုုမ်ား၏ 

ကုုန္က်စားရိတ္မ်ားကုိ ႏႈတ္ယူခြင္႔ (ခုုႏိွမ္ခြင္႔) ေပးထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လက္ေတြ႔တြင္ ၎စနစ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲအုုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ 

ခက္ချဲခင္း၊ စီးပြားေရးလုုပင္န္းမ်ားအတြက္ ကုုန္သြယ္ခြန္အား နားလည္ႏိုုင္ရန ္ မလြယ္ကူျခင္းတုုိ႔အျပင၊္ ကုုိယ္က်ိဳးရွာရန္ 

အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုုိ ေပၚေပါက္ေစသည္။ ထပ္တုုိးတန္ဖိုုးခြန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လာဘ္စားမႈျပႆနာအား 

အေက်အလည္ ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းစနစသ္ည္ အခြန္ကိစၥ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းေပးၿပီး၊ 

အျမတ္အစြန္းနည္းေသာလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေနအထားသုုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။   

 စည္ပငသ္ာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားမေပးလွ်င ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေပးရနပ္်က္ကြက္လွ်င ္ အခြနအ္ခမ်ား ေကာက္ခခံြင္႔ 

မရွေိအာင ္ တားျမစေ္ပးျခငး္ - ဥပမာအေနျဖင္႔ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ 
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ေရေျမာင္းမ်ားမရွိလွ်င ္ စည္ပငသ္ာယာအဖြဲ႔မ်ားမွ ေရေျမာင္းခမ်ား မေကာက္သင္႔ေပ။ ေကာက္ခံသည္႔ 

ႏႈန္းထားမ်ားကုုိလည္း အမ်ားသူငွားသိေစရန ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာရံုုးမ်ားႏွင္႔ အြန္လိုုင္းမ်ားေပၚတြင ္

ေဖာ္ျပေပးထားသင္႔သည္။ 

 လုုပင္နး္မ်ားအေနျဖင္႔ တုုိက္တြနး္ေတာငဆုုိ္ခ်က္ေၾကာင္႔ အားနာ၍ေသာ္လည္းေကာငး္၊ မတတ္သာ၍ေသာ္ လည္းေကာငး္ 

ထည္႔၀ငရ္ေသာ အခြနအ္ခမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခငး္ - လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုုိသလုုိ အစုုိးရ၏ 

တုုိက္တြန္းေတာင္းဆုုိခ်က္အရ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ဆုုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလႉေငြမ်ားထည္႔၀င္ၾကရသည္။ 

၎အလႉေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားက ေပးရေသာ မျမငသ္ာေသာ၊ စာရင္းမ၀င္ေသာ အခြန္အခမ်ားကဲသုုိ႔ 

ျဖစ္ေနၿပီး၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ မည္သည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမွ (ဥပမာ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင ္

အခြန္ထမ္း၀င္ေငြ၏ မမာဏမ ွ ႏႈတ္ယူခြင္႔ေပးျခင္း) ျပန္လည္မရရွိေပ။ အလႉေငြထည္႔၀င္ခိုုင္းျခင္းမ်ားကုုိ 

အနည္းအက်ဥ္းသာ လုုပ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားေပးျခင္းအားျဖင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ ၀င္ေငြမ်ားကုုိ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတြင္ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွပႏံွ္ျခင္း၊ ပရဟိတလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ၎တုုိ႔ႏွစ္သက္သလုုိ 

စီမံအသုုံးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။   

ပုဂုၢလိကလုုပင္နး္ႏွင္႔ အစိုးုရၾကား ဆက္ဆံေရး 

 ေကာ္မတီမ်ား၏ အခနး္က႑ႏွင္႔ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုုိ ရငွလ္ငး္ေအာငလုု္ပ၍္ အတည္ျပဳေပးျခငး္ကိစၥမ်ားတြင ္

ေကာ္မတီမ်ားအၾကား လုုပင္နး္တာ၀နမ္်ား မထပေ္အာင ္ခြဲျခားထားေပးျခငး္။ 

 ယခုထုက္ပို၍ု ဒမီိုကုေရစဆီနၿ္ပးီ ကုုိယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀ငမ္်ားျဖင္႔ ေကာ္မတီမ်ားကုုိ ဖြဲ႔စည္းျခငး္။ 

သတငး္အခ်က္အလက္မ်ားရရွႏုုိိငမ္ႈ 

 မတ္ွပံုုတငျ္ခငး္ႏွင္႔ အခြနစ္ည္းၾကပျ္ခငး္ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ပံုုစမံ်ား၊ စာရြက္စာတမး္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူ 

ဖတ္႐ႈေလ႔လာအသုုံးျပဳႏုုိငရ္န ္ႏွင္႔ အလြတ္သေဘာရယူႏိုုငရ္န ္ေဆာငရ္ြက္ေပးျခငး္။ 

o လိုုင္စင္ပံုုစံမ်ားကုုိ အြန္လုုိင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာငစ္ုု၀န္ႀကီးဌာနရံုုးမ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း 

အလြယ္တကူ ရရွိ၊ ေလ႔လာသိရွိႏုုိင္ရမည္။

o အခြန္ပံုုစံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္ရံုး တုုိ႔တြင္ ၊ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင္႔ 

၀င္ေငြခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္လမ္းညႊန္စာအုုပ္မ်ားကုုိ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ 

အမ်ားျပည္သူမ်ားၾကည္႔႐ႈေလ႔လာႏိုုင္ရနႏွ္င္႔ ၀ယ္ယူႏုုိင္ရန ္ လုုံလုုံေလာက္ေလာက္ ထားရွိရမည္။ 

အေရးႀကီးေသာ အခြန္စည္မ်ဥ္းမ်ားကုုိလည္း အခြန္ရံုးမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏုုိင္ရန ္အသိေပးျခငး္မ်ား၊ 

ေၾကညာကပ္ျခင္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

o ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႔ရံုုး သုုိ႔မဟုုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉရံုုး၌ လိုုင္စင္၊ အခြန္၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင္႔ 

ေကာ္မတီမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ တစ္ေနရာထဲတြင ္ တေပါင္းတစည္းထဲ 

ထိန္းသိမ္းႏုုိင္သည္႔ ဖိုုင္တြဲႀကီးတစ္ခုု ထားရိွသင္႔သည္။

 ေက်းလက္ေဒသရွိ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လိုုင္စင္မ်ားကုုိ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပ္ငန္းႏွင္႔ 

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ ွခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်၍ တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာ၀နႀ္ကီးဌာနသုုိ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ 

အာဏာေပးအပ္ျခင္း။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)။ ျပည္ေထာငစ္ု ုသမၼတ ျမနမ္ာႏုုိငင္ေံတာ္ ၂၀၀၈ ဖြ႔စဲည္းပံုုအေျခခဥံပေဒ အရ တုုိငး္ေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ 

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရငး္ (ဇယား ၂) 

၁။ ဘ႑ာေရးႏွင္႔စမီကိံနး္က႑ 

(က) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔အဟုုတ္ ျပည္နယ္ အရအသုုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ 

(ခ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပံုုေငြ၊ 

(ဂ) ေျမယာခြန္၊ 

(ဃ) ယစ္မ်ိဳးခြန္ (မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ စိတ္ကုုိေျပာင္းလဲေစတတ္သည္႔ ေဆး၀ါးမ်ား မပါ)၊ 

(င) အေဆာက္အအုုံႏွင္႔ ေျမခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ ဘီးခြန ္စသည္႔ စည္ပင္သာယာေရးဆုုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ 

(စ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဆ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ပိုုင္ပစၥည္မ်ား ေရာင္ခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင္႔ အျခားနည္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဇ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုုေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ထုုတ္ေခ်းျခင္း၊ 

(စ်) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုုေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွျခင္း၊ 

(ည) ေဒသႏၱရစီမံကိန္း၊ 

(ဋ) အေသးစားေငြေခ်းလုုပ္ငန္း။ 

၂။ စးီပြားေရးက႑

(က) ျပည္ေထာငစ္ုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ 

စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၊ 

(ခ) ျပည္ေထာင္စုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ 

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ 

သမ၀ါယမကိစၥမ်ား။ 

၃။ စိုက္ုပ်ိဳ းေရးႏွင္႔ ေမြးျမဴေရးက႑ 

(က) လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ 

(ခ) အပင္ႏွင္႔သီးႏွံဖ်က္ပိုုးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ႏွိမ္နင္းေရး၊ 

(ဂ) ဓာတ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက် သုုံးစြဲေရးႏွင္႔ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက် ထုုတ္လုုပ္သုုံးစြဲေရး၊ 

(ဃ) စိုုက္ပ်ိဳးေရး ေခ်းေငြႏွင္႔ စုုေငြမ်ား၊ 

(င) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိေသာ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ ေရကန္၊ ေရႏုုတ္ေျမာင္း ႏွင္႔ 

စိုုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးလုုပင္န္းမ်ား၊ 

(စ) ေရခ်ိဳငါးလုုပ္ငန္း၊ 

(ဆ) ျပည္ေထာငစ္ုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္းေရး။ 

၄။ စြမး္အင၊္ လွ်ပစ္စ၊္ သတၱဳႏွင္႔ သစေ္တာက႑ 

(က) ျပည္ေထာင္စုုက စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုုတ္လုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမ ွအပ မဟာဓာတ္အားလုုိင္းႏွင္႔ 

ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ အလတ္စားႏွင္႔ အေသးစား 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုုတ္လုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊  

(ခ) ဆားႏွင္႔ ဆားထြက္ပစၥည္း၊ 

(ဂ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ 

(ဃ) ေက်းလက္ထင္းစိုုက္ခင္း၊ 
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(င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္၊ ရုုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္။ 

၅။ စက္မႈလက္မႈက႑ 

(က) ျပည္ေထာငစ္ု ုအဆင္႔က ေဆာင္ရြက္ရန ္သတ္မွတ္ထားသည္႔ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားမ ွအပ အျခားစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ခ) အိမ္တြင္းစက္မႈလုုပ္မႈလုုပင္န္းမ်ား 

၆။ ပိုု႔ေဆာငေ္ရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ ေဆာက္လုုပေ္ရးက႑ 

(က) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခမံ်ား၊ 

(ခ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊  

(ဂ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းသာ သြားလာသည္႔ ပုုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏိုုင္ေရး။ 

၇။ လူမႈေရးက႑ 

(က) ျပည္ေထာငစ္ုုက ခ်မွတ္ထားသည္႔ တုုိင္းရင္းေဆးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ မဆန္႔က်င္ေသာ တုုိင္းရင္းေဆးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊  

(ခ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈ၀န္ထမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဂ) မီးေဘးႏွင္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ 

(ဃ) ကုုန္တင္ကုုန္ခ်လုုပ္ငန္း၊ 

(င) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ - 

(၁) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ 

(၂) ျပတိုုက္ႏွင္႔ စာၾကည္႔တုုိက္မ်ား။ 

(စ) ဇာတ္ရံုု၊ ရုုပ္ရငွ္ရံုုႏွင္႔ ဗြီဒီယုုိရံုု၊ 

(ဆ) ဓာတ္ပံုု၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု ုစသည္႔ျပပြဲမ်ား။ 

၈။ စမီခံန္႔ခြဲေရးက႑ 

(က) စည္ပင္သာယာေရး 

(ခ) ၿမိဳ႕ ရြာႏွင္႔ အုုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ 

(ဂ) ဂုုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင္႔ ဂုုဏ္ထူးေဆာင္ဆုုပစၥည္းမ်ား။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)။ ျပည္ေထာငစ္ုသုမၼတျမနမ္ာႏုုိငင္ေံတာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအျခခဥံပေဒ အရ တုုိငး္ေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ 

ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခရံမည္႔ အခြနအ္ခမ်ား (ဇယား ၅)  

(၁) ေျမယာခြန္၊ 

(၂) ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ 

(၃) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ ဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ားကုုိ အရင္းခံသည္႔ ေရခြန္၊ 

တာတမံခြန္ႏွင္႔ ထုုိဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ား၏ ေရအားျဖင္႔ ထုုတ္လုုပ္ရရွိသည္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုုံးစြဲခ၊ 

(၄) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားျဖတ္သန္းခ၊ 

၅။ (က) ေရခ်ိဳငါးလုုပ္ငန္းအေပၚတြင ္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္႔ ဘ႑ာေတာ္ေၾကး၊ 

(ခ) သတ္မွတ္ထားေသာ အကြာအေ၀းအတြင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုုပ္ငနး္အပၚတြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္႔ 

ဘ႑ာေတာ္ေၾကး။ 

၆။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ ကုုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းသုုံးယာဥ္မ်ားဆုုိင္ရာ ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ေသာအခြန္၊ 

၇။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ပိုုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရေငြႏွင္႔ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ယင္းပစၥည္းမွ ရရွိေသာ 

အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 

၈။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ၀န္ေဆာငမ္ႈလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေကာက္ ခံသည္႔ အခေၾကးေငြမ်ား၊ 

အခြန္အခမ်ားႏွင္႔ အျခားရေငြမ်ား၊ 

၉။ တုုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ အပါအ၀င္ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ 

ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိတရားရံုုးမ်ားက ခ်မွတ္သည္႔ ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္အခမ်ားႏွင္႔ 

အျခားရေငြမ်ား၊ 

၁၀။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုုေငြမ်ား ထုုတ္ေခ်းသျဖင္႔ ရရွိေသာ အတုုိးမ်ား၊ 

၁၁။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွပႏံွ္မႈျဖင္႔ ရရွိသည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 

၁၂။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားမွ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ထုုတ္ယူသည္႔အတြက္ 

ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္အခမ်ား - 

(က) ကၽြန္းႏွင္႔ သတ္မွတ္ထားေသာ သစ္မာမ်ားမွ အပ က်န္သစ္မ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည္႔အခြန္၊ 

(ခ) ထင္း၊ မီးေသြး၊ ႀကိမ္၊ ၀ါး၊ ငွက္သုုိက္၊ ရွားေစး၊ သနပ္ခါး၊ ထင္းရွဴးဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္းမ်ား စသည္တုုိ႔အေပၚ 

ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္။ 

၁၃။ မွတ္ပံုုတင္ေၾကး၊ 

၁၄။ ပြဲခြန္၊ 

၁၅။ ဆားခြန္၊ 

၁၆။ ျပည္ေထာငစ္ု ုဘ႑ာရန္ပံုုေငြမွ ရရွိသည္႔ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ 

၁၇။ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထည္႔၀င္ေငြမ်ား၊ 

၁၈။ ပိုုင္ရွငမ္ေပၚေသာ သြင္းထားေငြမ်ားႏွင္႔ ပစၥည္းမ်ား၊ 

၁၉။ ရတနာသုုိက္။ 




